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Tisztelt közgyűlés !

Az a szörnyű vihar, mely «proletárdiktatúra» 
név alatt végig gázolt szeréncsétlen hazánkon, 
melyet a négy és fél éven át tartó világháború 
úgyis nagyon megviselt, mind azon erkölcsi és 
anyagi javainkat, m iket a háború csapásaitól meg 
tudtunk menteni, csaknem mind elpusztította.

Természetesnek fogja tartani mindenki, hogy a 
Nemzeti Casino a proletárdiktatúra különös gon
doskodásának tárgyát képezte, s a tanácskormány 
megalakulásának második napján, egy Vadász Jakab 
nevű egyén, kezében egy, a városparancsnokság 
aláírásával ellátott féltenyérnyi nagyságú papírra 
jegyzett parancscsal, 12 szuronyos csendőr kísére
tében megjelent a Casinóban, s azt összes fel
szereléseivel együtt lefoglalta.

Ez ríiárczius hó 22-én d. u. három és lél órakor 
történt. M egkíséreltünk pontos leltárt venni fel a 
Casino bútorai és felszereléséről és a leltározást 
másnap, 23-án már csaknem befejeztük, midőn a 
déli órákban Vadász Jakab megérkezvén, a lel
tározást a Casino intéző-igazgatója és titkára jelen
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létében beszüntette, kijelentvén, hogy a proletár
világban, ahol a fillér hiányát ép oly súlyosan 
büntetik, mint a milliók elsikkasztását, erre szük
ség nincs.

Harmadnap, 24-én két órát kaptunk a Casino 
mindennemű ügyeinek rendezésére és hiába han
goztattuk, hogy e rövid idő alatt annyi sok nagy
fontosságú, a Casino mindennemű viszonyaira ki
terjedő ügyet, különösen pénzkérdéseket, külön
féle leszámolásokat, tartozások és követelések 
megállapítását és rendezését elintézni nem le h e t: 
több időt nem adott az ügyek rendezésére, sőt az 
intéző-igazgató jelenlétében Vadász úr reaparan- 
csolt az egyleti titkárra, hogy a pénzszekrény 
kulcsát adja á t az o tt jelenlevő Mogyorósy nevű 
tengerészkatonának ; s midőn az egyleti titkár 
hangsúlyozta, hogy a pénzek átadásáról vegyenek 
fel jegyzőkönyvet, annál is inkább, mert abban 
idegen pénzek is vannak, közbe vágott, hogy ez 
fölösleges, mert a mi a kasszában van, az mint 
ncpvagyon mind le van foglalva, ha az nem is a 
Casino tulajdonát képezi.

így kénytelenek voltunk minden elismervény 
vagy jegyzőkönyv felvétele nélkül a kulcsok át
adása után a Casinóból eltávozni, kijelentvén 
Vadász úr, hogy nincs tovább mit keresnünk a 
Casinóban.
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Még azt sem akarták megengedni, hogy a már- 
czius hó 26-ra már korábban összehívott választ
mányi ülésünket a Casinóban megtarthassuk, s 
ezért Károlyi László gr. úr múzeum-utczai palo
tájában akartuk azt megtartani, hogy a m egtörtént 
szomorú eseményekről beszámoljunk. Azonban 
félreértés folytán a palota helyiségeit zárva talál
tuk, s így annak udvarán volt kénytelen intéző
igazgató az eseményekről a választmány megjelent 
tagjait tájékoztatni.

A Casinóból ki lévén tiltva, csak m int távoli 
szemlélők vettünk tudom ást azon pusztításokról, 
mely csaknem egy század munkájával szépen be
rendezett otthonunkat négy és fél hónap alatt fel
dúlta, bútorainkat, képeinket, asztal- és fehér
neműinket, ezüst-, üveg- és porczellánkészletein- 
ket, borainkat, szőnyegeinket stb., egy szóval nagy 
gonddal és költséggel összegyűjtött felszerelésünket 
a szélrózsa minden irányában széthordta, a palo
tában alig maradt vissza a bútorok egyharmada. 
A falakról leszedték a látható világítási és csengő
vezetékeket, házi telefonkészülékeket, az ajtókról 
leszedték a zárakat, kilincseket, kulcsot alig leher 
tett egynéhányat találni a házban, úgy hogy mikor 
a Casinót visszakaptuk, ezek pótlása sok ezer koror 
nát vett igénybe. Az épületet aztán egyhónapi 
rablógazdálkodás után, a mely idő alatt ott Vadász
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Jakab uraskodott, átadták a «Vallásügyi országos 
liquidáló bizottságnak#, mely a megmaradt bútorok 
és felszerelések megőrzéséről gondoskodott. Nekik 
köszönhető az is, hogy nagyértékü könyvtárunk 
lényegesebb károsodástól megkíméltetett, m ert a 
liquidáló bizottság vezetője a könyvtár elrendelt 
széthurczolását megakadályozta.

A proletárdiktatúra augusztus első napjaiban 
megszűnvén, miután a kormány az elrequirált 
vagyonok visszaadását elrendelte, augusztus 5-én 
megjelentünk a Casino palotájában, hogy azt 
ismét birtokunkba vegyük, s ott egy előleges 
szemlét tartsunk. Majd megkezdtük a vallásügyi 
liquidáló bizottság vezetőjével a tárgyalásokat az 
épület és felszerelések átvételéről. Tekintettel azon 
országos nagy érdekekre, melyek ezen bizottság 
működéséhez : az elrequirált egyházi javak vissza- 
requirálásához fűződtek, kérték, hogy járuljon 
hozzá az igazgatóság ahhoz, hogy az átadás 
successive 14 nap alatt történhessék meg, mihez 
az igazgatóság kénytelen volt hozzájárulni, azonban 
úgy intézkedett, hogy az első három nap alatt a 
földszinti helyiségeket kiürítsék. I tt rendeztünk 
be ideiglenesen egy pár helyiséget, hol a tagok 
egy kis eszmecserére összejöhettek, s ahol a társas 
étkezést megkezdhették.

A többi helyiségek kiürítése igen lassan haladt
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előre, mert az orsz. liquidáló biztosság hivatalai
nak elhelyezésére nem tudott helyiségeket szerezni, 
a mi ránk nézve annyiban hátrányos volt, m ert 
a tisztogatást és berendezkedést késleltette, de 
végeredményben sokat nem veszítettünk vele, 
mert Casinónk megnyitására az engedélyt a meg
szálló román hadseregparancsnokságtól, bár több
ször tettünk ez irányban lépéseket, csak október 
hó közepén sikerült megszereznünk.

Addig is, míg a megnyitásra nézve az enge
délyt megkaptuk, minden törekvésünk oda irányult, 
hogy széthurcolt bútorainkat és felszereléseinket 
visszaszerezzük ; más oldalról megkezdtük a tiszto
gatás és renoválás nagy m u n k á já t; két hónapon 
át egész személyzetünk és egy sereg iparos a 
Casino helyreállításán dolgozott.

Miután bútoraink és felszereléseink hollétét 
felkutattuk, megkezdtük azok visszaszállítását. 
Hála a gondviselésnek, bútoraink legnagyobb 
része megkerült. Asztalneműinknek, fájdalom, csak 
kis részét tudtuk megszerezni ; 3/Ved részét a 
proletárdiktatúra elpusztította, pedig azt ma 
pótolni nem le h e t ; hasonlóképen elpusztúlt por- 
cellán- és üvegkészletünknek több mint fele része. 
Ezüstneműekben csak kisebb károsodások értek 
bennünket ; ezeket ugyanis a proletárdiktatúra a 
M. Alt, Hitelbanknál helyezte el, de azok értéke



sítésére m ár idejük nem volt, s így a Banktól 
azokat visszaszereztük. Képeink mind, szőnyegeink 
legnagyobb része visszakerült. Elszállított boraink 
egy részét is sikerült visszaszereznünk.

Mindezeken kívül elrequirálták a Casino tag
jainak a komornikok őrizetére bízott letét
je it is - - - - - -  -  -  -  137735-— K
valamint a Casino pénztárában talált 9452.41 « 

összesen __ 147187.41 K
készpénzt. Ez összegnek 73 % -át később sikerült 
visszaszereznünk, s azt a tagok letétjei arányában 
szétosztottuk.

Időközben nagy erélylyel folytattuk a Casino 
berendezése és helyreállításának munkálatait, úgy 
hogy mire a megnyitási engedélyt megkaptuk, 
október 18-án a Casinót egész csendben meg
nyithattuk.

Kik a proletárdiktatúra kitörése óta a Casinót 
nem látták, azok előtt a lezajlott szomorú 4 IU 
hónap úgy tűnt fel, m int egy borzalmas álom, 
melyre a Casinóban már mi sem emlékeztetett : 
minden úgy van visszaállítva, amint azt március 
23-án elhagytuk ; ha vannak is itt-ott némi 
hiányok, azok a Casino külső képén nem látsza
nak meg.

Talán kissé hosszan időztünk e szomorú időszak 
eseményeinél,, de azt hisszük, hogy az itt vázolt
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adatok a Casino történetére nézve némi fontos
sággal bírnak, és nem végeztünk hiábavaló m un
kát, mikor azokat az utókor részére megőriztük.

Az utóbbi félszázad alatt a Nemzeti Casinónak 
egyízben sem volt oly nagyszámú tagja, m int a 
most letűnt 1919-ik évben: 3 tiszteleti, 759 rendes 
és 3 rendkívüli, összesen tehát 765 volt tagjaink 
létszáma ez évben. Évközben 70 új tag vétetett 
fel ; elhúnyt 21 és kilépett 8 tag.

Mélyen érezzük a veszteséget, mely nemcsak 
a társaskört, hanem hazánk szűk határain messze 
túl, az egész tudományos világot Br. Eötvös 
Lóránt halálával sújtotta. Hertelendy Ferencz 
és Návay Lajos, a proletárdiktatúra két szomorú 
áldozata, kik közűi az első önkezével vetett véget 
agyonzaklatott életének, míg az utóbbi a vörös 
terror fegyvere alatt vérzett el. Br. Wesselényi 
Ferenczet a román elnyomás brutalitása kergette 
halálba.

E szomorú időszakot mi sem jellemzi jobban, 
mint e gyászesetek, melyek emléke mély nyomo
kat hagyott lelkűnkben.

Fontos eseménye a most letűnt évnek a novem
ber hó 30-án tarto tt rendkívüli közgyűlés, mely az 
évről-évre emelkedő drágasági viszonyokkal szem
ben a Casino lennállását volt hivatva biztosítani.

E közgyűlésen az alapszabályok 10. §-át, mely
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a fizetendő tagdíjak összegét állapítja meg, meg
változtatta, illetve odamódosította, hogy 1920 január 
i-től kezdve az évi tagdíj, mindenkire nézve, tekin
tet nélkül a fölvételük idejében érvényben volt 
tagdíj nagyságára, egységesen 500 koronában álla
p ítta to tt meg. Az 1920 január 1 - tői kezdve felvett 
rendes tagok pedig, ezen 500 K tagdíjon felül, 
felvételi díj czímén, egyszersmindenkorra még külön 
500 K-t fizetnek.

Ma, midőn a Casino félhelyiségeinek világítása 
egy hónap alatt többe kerül, m int egy év előtt az 
összes helyiségeknek egész évi világítása ; midőn 
a fűtési kiadásaink naponkint 1000— 1200 K-t 
emésztenek fel*; mikor az ipari munkabérek a 
a háborúelőttinek 6—800% -át teszik, mikor min
den téren az értékek ilyen elképzelhetetlen eltoló
dása nyilatkozik m eg: a Casinót a régi jövedel
mekkel fenntartani teljes lehetetlenség volt.

Ezen szomorú kényszerhelyzet bírta reá az igaz
gatóságot és választmányt, hogy a tagdíjak egy
séges felemelését javasolja a közgyűlésnek, és a 
közgyűlésen megjelent nagyszámú tagok egyhangú 
határozata ezen javaslatot szentesítvén, az az alap
szabályokba iktattatott, és miután az így mó
dosított alapszabályokat a belügyminisztérium 
93-95°/I919- sz- a - már helybenhagyta, az a tagokra 
nézve kötelezővé vált.
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Könyvtárunk az 1919. évben, fájdalom, csak 
82 kötettel gyarapodott. A proletárdiktatúra a 
szellemi term elést is szoros béklyóba szorította, 
sőt a könyvpiacz külföldi termékeit is elzárta előt
tünk, úgyhogy szellemi téren is blokád alá vol
tunk helyezve. Ez volt oka könyvtárunk csekély 
szaporulatának s így az, az év végén csak 30.022 
kötetre emelkedett.

A hirlapok és folyóiratok is ezen szempont alá 
esnek. Szoros határzár állta útját az év legnagyobb 
részében, a külföldi lapok és folyóiratok behoza
talának, s így erre is jóval kevesebbet költöttünk 
ez évben, mint a megelőző évben.

Jótékony és kulturális czélokra 17.110 K-t for
dított ez évben a Casino ; ez összegből 10.000 K-t 
a megszállott területekről elűzött köztisztviselők 
támogatására, ^000 K-t a Területvédő Ligának, 
1000 K-t a Mentőegyesületnek, 1000 K -t pedig a 
hadból visszatért művészek segélyezésére szavazott 
meg a választmány.

Ezenkívül két gyűjtést is rendezett tagjai között 
a Casino, melyek között az első a székely 
egyetemi ifjak javára, január havában megindított 
gyűjtés — 20.000 K-t eredményezett. Ez összeget 
az illetékes gyűjtő-bizottsághoz beszolgáltattuk. 
A második gyűjtés a választmány november hó 
18-án hozott határozata alapján, a magyar nemzeti
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hadsereg felszerelésére indíttatott meg, és ez, azon 
1,100.000 K-val együtt, melyet két tagtársunk, 
felhívásunk folytán, direkte a fővezérlethez küldött 
meg, 3,304.800 K-t eredményezett.

Az 1919. évi számadások már nagyon erősen 
mutatják a tagdíjak felemelésének sürgős voltát ; 
ez évi szükségleteinket ugyanis csak úgy voltunk 
képesek fedezni, hogy a «Tartalék-, illetve újítási
alap»-tói kölcsönképen 100.000 K-t vettünk át. 
Ezen összegnek legnagyobb részét fel is kellett 
használnunk ; mutatkozik ugyan ott 40.223 K 78 f 
maradvány, azonban az 1919. év deczember havá
ról ezt 10.752 K világítási kiadás terheli s így 
ennek leszámításával a 100.000 K kölcsönből tény
leg csak 29.471. K marad meg.

Még jobban igazolja a tagdíjak felemelésének 
szükségességét az 1920. évre kidőlgozott költség- 
vetés, hol a felemelt tagdíjak daczára is activ 
költségvetést csak úgy tudtunk összeállítani, hogy 
a fűtés- és világításból a téli időszakban a Casino 
helyiségeinek felét kirekesztettük, különben az évi 
tagdíjak összege eme két kiadást sem fedezné 
teljesen.

De így van ez a Casino más egyéb szükségle
teinél is, a kiadások m indenütt óriási ugrásokkal 
emelkednek.

Ha szívünk legmélyén nem égne a reménység-
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nek egy biztató sugara, hogy e szörnyű viszo
nyoknak előbb-utóbb jóra kell fordulniok, kétségbe 
kellene esnünk siralmas sorsunk felett. De osztjuk 
a régi latin közmondást : Dum spiro, spero, — 
míg lélegzőnk, addig reményiünk.

Az 1919. évi számadások a kiküldött szakszám
vevő vizsgálata után a pénzügyi bizottság által is 
felülvizsgáltatván, azok minden irányban rendben 
találtattak.

Ezekben foglaltuk össze az 1919-iki mozgalmas 
évről szóló jelentésünket, és kérjük a t. Közgyű
lést, hogy azt tudomásul venni méltóztassék.

Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Casinóra 9*3-éves 
fennállása alatt alig nehezedett súlyosabb esz
tendő, m int a most letűnt szomorú 1919. év, mely 
azt megsemmisítéssel fenyegette. De nagy Széche- 
nyink ezen alkotása kibírta a tomboló vihart, 
nehéz viszonyok között is m egmaradt a magyar
ság egyik erős összekötő kapcsának, és reméljük, 
hogy a reánk váró nehéz időkben továbbra is 
ilyen összekötő kapcsa, erős vára marad az a ma
gyarságnak, hol az egymással való gyakori érin t
kezésből erőt, bátorságot és kitartást fogunk me
ríteni a reánk váró súlyos küzdelmekhez.

Ezen reményben mondunk hálás köszönetét a 
Casino t. tagjainak, különösen pedig a választ
mánynak, hogy bennünket bizalmukkal megtisz
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telve, e díszes helyre állítani méltóztattak, és hogy 
e nehéz időkben jóakaratukkal és bölcs tanácsaik
kal tisztünkben támogatni kegyesek voltak. Miután 
megbizatásunk a mai közgyűléssel lejárt, tisztün
ket ezennel leteszszük megbízóink kezébe.

Hazafias üdvözlettel 

Budapesten, 1920 január havában.

AZ IGAZGATÓSÁG :

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót. Jekelfalussy Zoltán.
Gróf Széchenyi Emil.

Ilk Mihály 
t i t k á r
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I

T I S Z T E L E T I  TAGOK:

H absburg-Lotharingi ai 
Jenő kir. herczeg ő fensége.

H absburg-Lotharingiai 
József kir. herczeg ő fensége.

H absburg- Lothari ngi ai 
József-Ferenc kir. herczeg ő fensége.

2





II.

R E N D E S  TAGOK.

A

1915 Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békésm.
( Bpest, IX ., Erkel-u. 15.) (J. 35—62)* 

1883 Almásy Dénes gr., Kétegyháza, Békésm.
(Bpest, IX ., Erkel-u. 15.) (J. 35—62) 

1917 Almásy Dénes gr. ifj ., Pa Szt. Tamás, 
u. p. Pa Poó, J. Nagykun Szolnokm. 

1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás;
u. p . Pa Poó, Szolnokm.

1916 Almásy Pál gr., Budapest, V I I I . ,  Baross-
utca 10.

1917 Almássy János, Borostyánkő, Vasm. 
1919 Ambrózy György, Budapest, IV ., Feren-

cziek tere 9.
1896 Ambrózy Gyula gr., Temes-Remete.

(Bpest, V ., Bálvány-u. 20.) 
1899 Ambrózy István gr., Malonya

u. p. Bars-Tászár.

*  A bpesti lakczím ek u tán  (—) zárjel közé je g y 
ze tt szám ok, az ille tő  ta g  te lefonszám át je len tik .
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1896 Ambrózy Lajos gr., Budapest, IV .,
H u ngária-száU ó.

1880 Andrássy Géza gr., Budapest, V III .,
Efszterházy-u. 42. (J. 98—20) 

1882 x\ndrássy Gyula gr., Bpest, I I ., fő-u. 11.
(41—22)

1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22—-8o) 

1912 Andrássy Manó gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 42. (J. 98—20) 

1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22-—80) 

1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22—80) ( \ 7 elejt e,

Zemplénin.)
1893 Antos István, Rákos-Csaba, Pestm.
1919 Apcr Gábcr br., Budapest, IV ., Egyetem-

utcza 6.
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, Verböczy- 

vtcza iy . (40—-20) (Eberhard, Pozsonyon.) 
1876 Apponyi Antal gr. id., (Jablonicz,

Nyitram.) Wien. Freisingergasse 4. 
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, IV .,

Ritz-szálloda. (Nagy-Appony, Nyitram.) 
1919 Apponyi Antal gr. leg.fj., Lengyel,

T  olnarn.
1875 Apponyi Géza gr., Wien,

Kärntnerring 4. (Hogyész, Tolnám.)
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1919 Apponyi György gr., Budapest, !., Vcr-
bőc&y-u. l y .

1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 15. (J. 54—37) 

1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, I I .,
Ybl Miklós-tér 6. (22—89.) 

1919 Apponyi Rezső gr., Budapest, V I ,
Andrdssy-út 106. 

1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
(Bpest, V I., Andrdssy-út 106.) (91—86) 

1916 Archer Hubert, Graz, Haus Sachsgasse 2.
1906 Atzél Elemér br., Budapest, V II.,

Hermina-út 25.

B

1911 Baich Mihály br., Bpest, IV ., Kecskc- 
méti-u.y. (102—-28) (Koskócz, Zemplénin.)

1907 Baich Péter br. f
1911 Bakach-Beseniey Ferencz br., Bpest, V III ., 

Baross-utcza 4. (34—12) (Tápió-Bicske) 
1918 Bakach-Besenyey György br., Bpest, V i l i ., 

Horánszky-u. 12. (J. 65—-58)
1908 Balás Lajos, Rozsnyó (Budapest, /.,

Orlay-út i i . ) *
1916 Barcza György, Budapest, IV .,

Veres Pálné-u. 19. (J. 99—86)

* É v végén kilépett.
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1918 Barcza Imre, Bpest, IV ., Veres Pdlné-u. ig.
(J. 99—86) (Pa Zámor, u. p. Sóskút,

Fejérm.)
1893 Barcza Károly id. j
1916 Barcza Károly, Budapest, IV ., Veres 

Pálné-u. ig . (J. 99—86)
1919 Barcza Lajos, Budapest, IV ., Veres Pálné-

utcza ig. (J. 99—86) 
1918 Barcza László, Csabrendek, Zalam. (Bpest, 

IV ., Veres Pálné-utcza ig .j  
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III .,

Reviczky-u. 5. (Gyalu, Kolozsm.)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland. 
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV .,

Borz-u. 10. (J. 101—22) 
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, V III .,

Múzeum-utcza 5. 
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, V II., 

Nagy János u. 25 (32—18) 
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., 

Üllői-út 11. (Kurittyán, u. p. Szuka Kalló,
Borsodm.)

1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm. 
1881 Batthyány Lajos gr., (Ikervár.)

Bpest, VI., Nagy János-u. 25.
1894 Batthyány Tivadar gr., Bpest, V III ., 

Horánszky-u. 24. (József 54) (Lajtafalu,
Mosonm.)



23

1915 Batthyány-Strattmann László herczeg,
Köpcsény, Mosonm. 

1919 Batthyány Vilmos gr., Budapest, IV ..
Váczi-utcza 48.

1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, VI., 
Bajza-u. 32. (Csendlak, Vasm.)

1918 Bánffy Dániel br. Búgod, u. p. Nagy-
Enyed, Alsó Fej érni. 

1866 Bánffy György gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-utcza 5. (J. 3—99) (Bonczhida,

Kolozsm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V III .,

Reviczky-u. 5. (József 3—99)
1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, IV ., Hun- 

gária-szálló. (Beresztelke, Maros-Tordam.)
1902 Bánhidy Antal br., Arad, Deák Ferencz-

utcza 41.
1916 Bárczay Ferencz, Budapest, V III .,

Baross-u. 45. ( Abaúj-Kér) 
1919 Bárczy Elek, Budapest, VI., Vörösmarty- 

utcza 44jb. (Kolcsmező, Zemplénül.) 
1909 Bárczy István. Budapest, V II.,

Nagy JánosrU. 33. (10—90) 
1878 Beniczky Ádám, Budapest, /., Uri-u. 12. 
1878 Beniczky Géza, Bpcst, Uri-u. 12 

(115—-95) (Homok, Szolnokul.) 
1919 Beniczky Ödön, Budapest, V III .,

Muzeum-utcza 5. (J. 63— 41)
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1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Bárány am.
( Bpest, V III ., Horánszky-u. 12.) 

1918 Benyovszky Rudolf gr. Nagylégh.
Pozsony m. (Bpest, V III ., Horánszky-

utcza 12.)
1902 Benz Albcron Ottó br., Bpest, V II., 

Andrdssy-út 114. (81—03) 
1912 Beöthy László, Bpest, VI., Aradi-u. 70.

(Árpád, Biharm.) 
1906 Beöthy Pál, (Felaranyos, u. p. Aranyos, 

Komaromm ) Bpest, IV ., Ferencz József -
rakpart 27.

1897 Berchtold Kázmér gr., N.-Kdzmér,
Zemplénül.

1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau,
P ost: Ungarisch-Hradisch, Mähren. 

1869 Berczelly Jenő, Bérezel, Nógrddm.
1916 Berczelly Jenő ifj. Budapest, V III .,

Baross-u. 8. (Bérezel, Nógrddpt.) 
1911 Berg Hermann br., Debreczen. 
i860 Bernrieder József, Közép-Hidvég,

u. p. Kölesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet- 

körút 9. (József 23.) ( Berzevicze, Sdrosm.)
1916 Berzeviczy Béla, Kassa,

Hadtestparancsnoksdg.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharm., 

(Bpest, V I., Andrdssy-út 108.) (157—10)
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1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllőm. 
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p. Kerlés,

Szolnok-Dobokam.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyeres,

T  orda- Arany osm.
1896 Bethlen István gr., Budapest, IV .,

Ferencziek tere 9. (Mezö-Sámsond, u. p.
M.-Rücs.)

1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár,
Arany János-u. 4. 

1919 Bethlen Pál gr. id., Bethlen.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV .,

Kecskeméti-u. 5. (142—65) 
1913 Béldi Ferencz gr., Mező-Méhes, Kolozsm. 
1902 Biró Albert, Kupa, u. p. Kunágota, 

Csanádm. (Budapest, IX ., Lónyay-u. iy .)  
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász.

(Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 18.) (146—33) 
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest., V i l i . ,

Reviczky-u. 4. (J. 66—18) 
1905 Bittó István, Bpest, I., Döbrentei-u. 6.
1883 Blaskovich Aladár, Tápió Szt. Márton,

Pestm. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Luzern, Villa Felsberg, 

Svájcz. (Bpest, IV ., Vadászkürt-szálló.) 
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.

Sülelmed, Szilágym. 
1905 Bolgár Ferencz, Bpest, IV ., Váczi-u. jó .
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1917 Bolgár Ferencz ifj Budapest, VI.,
Andrdssy-út 105.

1893 Bolza Pál gr., (Szarvas.) Budapest,
Dísz-tér 7. (160—11) 

1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX ..

Üllői-út 19.
1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, II .,

Margit-rakpart 37. (107—79) 
1912 Boronkay Jenő, Sárkányfalva,

u. p. Köbölkút, Esztergomm. 
1919 Borovicsényi Aladár, Wien, /., Augustiner

strasse 12.
1907 Botka Béla, Ó-Lécz, Torontálm.

(Budapest, /., Disz-tér 6.) 
1916 Bottlik István br., Budapest, V'.,

Honvéd-u. 1. (Tibold-Darócz, Borsodul.) 
1885 Braganca herczeg, Dom Miguel, Wien,

IV., Favoritenstrasse 7. 
1900 Braganca herczeg, Ferencz József, Wien,

IV., Favoritenstrasse 7. 
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, /.,

V'árkert-rakpart 17. (23—22) 
1904 Burián István gr., Wien, Bankgasse 6. 
1916 Burián Mihály, Bpest, VIII. ,  Mária-u. 2.
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c
1899 Chotek Rezső gr.,Ó-Futak, Bács-Bodrogm.

( Bpest, V III .,  Reviczky-u. 4.) (J. 19—75) 
1919 Cnobloch János br., Budapest, V.,

Akadémia-utcza 17.
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza,

u. p. Buzinka, Abauj-Tornam.
1909 Csarada János, Budapest, IV .,

Veres Pálné-u. 28.
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
1889 Csatáry Frigyes, Wien, I I I . ,

Hinterezollamstr. 1. 
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, V II., Lövölde-tér 2.
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepesm. 

(Budapest, IV ., Múzeum-u. 9 ) (53—95)
1919 Csáky Imre gr., Budapest, V ., Gizella-tér 5. 
1913 Csáky István gr., Budapest, X., Héder-

váry-u. 27. (J. 44-27) 
1919 Csáky István gr. íj., Budapest, I ., Buda

foki-út 41/a. (J. 131— 28. (Unczukfalva,
Huny adni.)

1918 Csáky Károly gr., Jekelfalu, Zemplénm. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgö, (Pozsony,

Baross-utcza )
1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, /., Buda

foki-út 41! a.



1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (J. 103—19) 

1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10 (6—94) 

1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6—94) 

1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6—94) 

1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28. (J. 102—19) 

1908 Cserny Károly, Budapest, IX .,
Imre a. 4.

1881 Cséry Lajos, Bpest, IV ., Vdczi-u. 37. 
1917 Cséry Lajos ifj . Bpest, IV ., Vdczi-u. 37.

(63— 93)
1919 Cséry M’klós, Budapest, IV ., Vdczi-u. 37.

(63 93)
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény,

(Bpest, IV ., Ferencziek tereg.) (177—47) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV .,

Ferencziek tere 9. (Dénesfa, Sopronm.) 
1873 Cziráky János gr., Bpest, I V . Astoria-szdlló. 
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm. 
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV .,

Ferencziek tere 9. (Lovasberény, Fejérm.) 
1871 Czóbel István, Nayy-ör, u. p. Késmárk.
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1896 Darányi Ignácz, Bpest, V I., Andrássy- 
út 52. (11-—99) (Dunaörs, u. p. és t. Örs- 

ujfalu, Komáromul.)
1910 Darányi Kálmán, Budapest, V III .,

Sándor-utcza 6.
1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., Múzeum-

kőrút 5. (6—98) 
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V III .,  József- 

körút 37. (Ó-Lécz, Torontálm.) 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, VI.,

Bajza-ulcza 8. (58—83)
1917 Deák-Horváth Dénes, Bpest, I., Úri-u. 18. 
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III .,

Sándor-utcza 14. (Téglás, Hajdúm.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmárm. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdöszáda, per

Szatmár.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V III ., 

Horánszky-u. 16. (J. 1—-67) 
1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V III .,  

Scitovszky-tér 2. (J. 55) (Ujszász, Pestm.) 
1906 Dessewffy István gr., Budapest, V III ., 

Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1918 Dezasse Ferencz gr., Bpest, /., Úri-u. 60.

20
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1917 Doertenbach György, Stuttgart, Göthe-
strasse 14, Würtemberg. 

1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., Múzeum- 
kőrút 39. (Legenye, ZempUnm.) 

1907 Dőry Béla, id. f
1916 Dőry Béla Budapest, V III ., Baross-

utca 21.
1912 Dőry Gyula, Bpest, V III ., Rökk Szilárd- 

utcza 2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.J 
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, IV ., 

• Múzeum-kőrút 31 )
1915 Dőry Jenő, Paks, Tolnám.
1918 Dőry László br., Pozsony, Szilágyi Dezső-

utcza 13.
1919 Dőry László, Kis-Dorogh. Tolnám.
1917 Dőry Miklós br.. Wien, I I . ,  Prater -

strasse yS.
1895 Dőry Ödön, Bpest IV ., Irányi-u. 10. 

(88— 64), Margitmajor, u. p. Vásár os- 
dombó, Bar any am. 

1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V II., 
Stefánia-út 18. (85—46) 

1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábm.

(Budapest, I X  , Ráday-utcza 21.) 
1917 Draskovich József gr., Zagreb,

Zr inj ski Trp. 3. 
1914 Draskovich Pál gr., Szentkereszt, Vasm.
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1912 Dréher Antal, Schwechat, bei Wien. 
i 8 q 8  Dréher Jenő, Budapest, X ., Halom-u 1

(J. 58—17)

E

1885 Edelsheim-Gyiüai Lipót g r, Budapest I  , 
Dísz-tér 12. (2—70) (Felső-Elefánt,

N y Uram.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj ., Budapest, 

/., Dísz-tér 12 (2—70) (Felső-Elefánt,
N y Uram.)

1916 Eltz Károly gr , Bpest, IV ., Hungária sz
(Vukovár.)

1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Biharm
(Bpest, IV ., Ferencz József-rakp. 27.) 

1870 Eötvös Loránd br., f 
1872 Erdödy György gr., Gyepű-Füzes, Vasm. 
1910 Erdödy Imre gr., Galgócz, Nyitram.
1890 Erdödy István gr., Jaska, Horvátország. 
1907 Erdödy Rezső gr. ifj., Novimarof, Varasdm.

Horvátország. (Bpest, IV ., Vadászkürt sz.) 
1872 Erdödy Rudolf gr., Novimarof, Varasdm.

(Budapest, IV ., Vadászkürt sz.) 
1895 Erdödy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdödy Tamás gr., Wien, I., Landskron-

gasse 5. ( Vasvörösvár.)
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lyio Erdődy Vilmos gr., Galgócz, Nyitram  
1873 Esterházy Antal .Miklós hg., Potiendorf,

bei Wien.
1881 Esterházy Béla gr., f 
1919 Esterházy Károly gr. ifj., Cseklész, Po

zsonyin. (Göd, Pestin) 
r88i Esterházy László gr., Sárosd, Fej érni. 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér-in.

( Budapest, IV ., Ferencziek tere 9. 
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár,

Fejérm. ( B pest,V III., Szentkirályi-u.32jb.)
(J- 5—34)

1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton, 
Sopronm. (Bpest, /., Tarnok-u. 9 .)

(84—40)
1902 Esterházy Móricz gr., M ajk, u. p. Orosz

lány, Komáromul.
1881 Esterházy Pál gr. ich, Szigliget,

u. p. Balatonederics, Zolám.)
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémin.

(Budapest, VI., Andrássy-út 105.)
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, /.,

Wallnerstr. 4.
1888 Esterházy Sándor gr., Marczaltö,

Veszprémin. (Bpest, V III ., Esterházy-u. 30.)
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F

igig Fanta Géza, ( ig i$ )  Bpest, X ., Fcrencz
József-laktanya * 

1895 Farkas László, Budapest, V i l i . ,  Múzeum-
körűt 18.

1874 Fáy Béla, Budapest, IV.,reáltanoda-u. 16.
(Hatvan.)

1904 Fáy György, Péczel ( Budapest, IV .,
Irányi-utcza 25.)

1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Budapest, IV ., Veres

Pálné-u. 10.
1915 Fáy József, Szőkefalva, Kisküküllöm. ** 
1912 Fáy László, Puszta-Monostor. (Bpest, IV .,

Irányi-u. 25.)
1912 Feilitzsch Berthold br., Budapest,

ménesi-út 8 /A. (J. 86—73.) 
1911 Fekete Aladár br., Nemeskossuth, Pozsony m. 
1862 Festetits Andor gr., Bpest, I I . ,  Jégverem- 

utcza 6. (Szeleste, u. p. N.-Ölbő, Vasm.) 
1903 Festetics György gr., Budapest, V III .,

Eszterházy-u. 26. 
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, 11. p.

Német-Ldd, Somogym.

* A rendkívüli tagok közül á rendes tagok közé 
vétetett fel.

** Az év végén kilépett.
3
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1919 Festetics Kristóf gr., Bpest,V.,Nádor-u. 11.
(Csertő, u. p.*Szigetvár. Somogym.) 

1862 Festetics Pál gr., Bpest, V ., Zrinyi-u. 10.
(34—50) (Dégh, Veszprémm.) 

1915 Festetics Sándor gr., Budapest, V i l i , 
Szentkirályi-u. 32. (J. 12) 

1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, V I I I  , 
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)

1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, V i l i . ,  
Vas-u. 12.(J. 39—41) (Toponár, Somogym.)

1875 Fiáth Pál br., Kisbér (Budapest, /.,
Dezső-utcza 12.) 

1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres,
Tolnám.

1900 Flesch Aladár, Wien, Maximilianplatz 7 
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt a/M., Holz-

hausenstrasse 52. 
1914 Fluck Béla, Budapest, I I . ,  Batthyányi-u. 4. 
1912 Fodor István, Budapest, V I I I , Baross-

utcza 52. (J. 64-33) 
1895 Forgács János gr., Gács, Nógrádm.
1906 Forster Gyula br., Budapest, I I .,  lánczhid-

utcza 4. (42—84)
1906 Forster Gyula br., ifj ., Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő br., Budapest, /., Vár kert

rakpart 17. (120—17) 
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV ., Havas-u 4.

(Péteri, u. p. Monor, Pestm.)
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1918 Fries Móricz gr., Czernahora, Mähren.
(Wien, Jockey-Club)

1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr.,
Budapest, IV ., eskü-tér 5.

G

1893 Gaál István, Büsü, Somogym ( Budapest,
V I II .,  Vas-u. 12.)

1919 Gágern János br., Bpest, V I I I . ,  Sdndor-
utcza 14. (Ivänd, Torontdlm.) 

1911 Gencsy Béla. Budapest, IV ., Szép-u. 5.
(Balkány. Szabolcsm.) 

1907 Gerliczy Felix br., Budapest, V I II .,
Hordnszky-u. 13. (44—98) 

1917 Gerliczy István br., Bpest, IV ., Veres
Pdlné-u. 28. (14—09) 

1915 Ghyczy Jenő, Budapest, V ., Sas-u. 11.
1913 Ghillány Imre br., Bpest, V., Nddor-u. 6.
1914 Gosztony István, Budapest, V III .,

József-körút 37. (Erk, Hevesm.) 
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V I I I .,  József-

körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I . ,  József- 

körút 63. (Boczondd, Hevesm.) 
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hevesm.
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestm. (Buda

pest, V III .,  Rdkóczi-út 11.)
3’
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i 8 8 i  György Endre, Budapest, IX ., Üllöi-út i .
(Péterfalva, Ugocsam.)

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V i l i . ,  
Muzeum-u. 7. (57-88) (Távama,Zempléni.) 

1887 Hadik János gr., Bpest, VI., Délibáb-u. 35 
(64—28) (Nádaska, u. p. Torna, Abaujm ). 

1891 Hadik Miksa gr., Bpest, V III ., Muzeum-
utcza 7.

1916 Hajós Gergely, Bpest, V i l i . ,  Muzeum-
körút 18.

1916 Hajós József, Bpest, V i l i . ,  Muzeum-
körút 18.

1915 Haller Ferencz gr., Bpest, V II., Izsó-u. 5. 
1895 Haller György gr., Kerelő-Szt.-Pál, K is

Küküllőm.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV  , 

Ferencz József-rakpart í j .  
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Gambia,

Bez. Stolp, Pommern. 
1914 Hanvay László, Csíz, Gömörmegye.
1883 Harkányi Andor br., Budapest, V .,

Gizella-tér 5. (103—65) 
1850 Harkányi Frigyes br., f 
1880 Harkányi János br., Budapest, VI.,

Andrássy-út 4.
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T911 Harkányi Sándor br., Budapest, VI
A ndrássy-út 4.

1892 Harnoncourt Felix gr , Ó-Gyalla.
1915 Hazai Samu br., Bpest. I., Fejérvári-út 37.

(Wien, Alserstrasse 32.) 
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Bpest, V I., 

Stejánia-út 63. (Tőkés-Újfalu, Nyitram.) 
1917 Haupt-Stummer Lipót br. ifj ., Tavarnak, 

u. p. N.-Tapolcsány, Nyitram. (Budapest, 
IV ., Dunapalota sz.) 

1912 Hámos Antal br. Berzéte, Gömörm.
. (Budapest, Hungária sz. )

1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin,
Gr.-Lichterfelde, Promenadenstrasse 4. 

1884 Hertelendy Ferencz f
1916 Hideghéthy Imre, Vukovár.
1919 Hohenlohe Ferencz hg., Bpest,VIII.,Szent- 

királyi-u. 32. (WienJV.,Theresianumg. 11.)
1917 Hohenlohe Károly Egon hg., Bpest,

Uri-u. 34.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 

hg., Javorina, Szepesin. 
1912 Hohenlohe Miklós hg., Wien, /., Krüger-

strasse 17.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Beregm.

(Budapest, VI., Király-u. 106.) 
1888 Horthy István, Székesfehérvár, budai- 

utcza i i ) .  (Bpest, TV., Kaplony-utcza 7.)
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ig io  Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-
Dobokam (Budapest, IV ., Kaplony-u. y.) 

1919 Horthy Miklós, Budapest, /., Gellert sz.
(Kenderes, Jdszkúnszolnokm.) 

1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogym. 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest,

Dezső-u 9 (115—13) 
1873 Hugonnai Béla gr., Budapest, I  ,

Hidegkuti-út zog/c.
1918 Hunkár Aladár, Bpest, V III ., Baross-u. 3.

( Bakonybdnk, Veszprémm.)
1919 Hunyady Ferencz gr., Budapest, V III .,

Múzeum-utcza 15. (Somogy-Szili.) 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V III ., Trefort- 

utcza 3. (J. 3—18) (Kéthely, Somogym.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Áradni. 
1896 Hunyady László gr., Budapest, V III .,

Trefort-utcza 3. (J. 3—18) (Örmény,
. Nyitram.)

1919 Huszár Aladár, Bal áss a-Gyár mat.
1917 Huszár Elemér, Keszeg, Nógrddm.
1910 Huszár Gyula, Budapest, /., Kunfalvy-

utcza 13.
1894 Huszár Károly, Nógrdd-Bérezel.
1903 Huszár László, Bpest, /., Szt.-Hdromsdg-

utcza 4.
1918 Huszár Pál br., Budapest. IV .,

Váczi-utcza 68.
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I J

1917 Illés József, Bpest, L , Döbrentey-u. 20.
(101—76)

1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Vdczi-u. 48.
( Bogát, u. p. Somogy-Jaád.) 

1870 Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötört,
V  asm*

1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Ikáros-Berény, Somogym. 

( Bpest,VIII.,Eszterházy-u. 25.) (J-55—89)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jaád. 
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény. (Budapest,

Tárnok-utcza 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Budapest, IX .,

Erkel-u. 15. (Somogy-Jád.)
1912 Ivánka Géza br., Budapest, V II.,

Egri-út 8. (Pátka, Fehérm.) 
1879 Ivánka László br., Felső-Szemeréd, Hontm. 
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV ., Múzeum- 

kőrút 31. (Kis-Tur, u. p. Ipolyság.)
1913 Jagodics Elemér (de Kernyécsa), Kanak,

T  orontálm.
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanádm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V ., Erzsébet-tér 3.

(110—96)
1884 Jankovich Aladár gr. id. f
1917 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 

* Az év végén kilépett.
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191 - Jankovich Béla, Bpest, V lL , Rákóczidul 6.
1907 Jankóvich-Besán Endre gr., Gicz-Hatha- 

lom, Veszprémm. (Bpest, IV ., Ferencz
József-rakpart 25. 

19 17 Jankó vich-Besán József gr., Bpest, IV ., 
borz-u. 6. ( Barcs, Somogym.) 

1902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Györök,
Somogym.

1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti,
Somogym.

1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II., 

Damjanich-utcza 54. (Pa Egcri, u. p.
Nagy-Lapás, Nyitram.) 

1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, I I ., láncz-
hid-u. 6. (42—53). 

1917 Jeszenszky József br., Bpest, I ,  Vdrkerí- 
rakpart iy . ( Alsó-Hidvég, Tolnám.) 

1914 Jeszenszky Károly br., Budapest, V III .,
Sdndor-u. 27.

1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
(Budapest, IV ., Veres Pdlné-u. iq .) 

1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-u. 19.
(Budapest, IV ., Ferencziek tere 9.)

(52—96)
1908 Josipovich Géza, Budapest, V I I I ,  Józsej-

körut 56. (József 35—56) 
1890 Justh Béla, Budapest, IV ., Hungária-sz.



Í910 Kaas Albert br., Bpest, V III ., Horänszky- 
utcza 8. (József 33—15) (Bereg-Som.) 

1904 Kabós Ferencz, Bpest, IV.', Veres Pálné- 
utcza 12. (Szász-Kis-Almás, 

u. p. Erzsébetváros.) 
1919 Karg János br., Budapest. V I II .,  Üllői-út

1 4 - (J- 94)
1908 Kállay Frigyes, Tápió-Sáp, Pestm.

(Budapest, IV ., Váczi-u. 67.) (174—00)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontóim.

(Bpest, V I., Pálma-u. 7.) (J. 29—95)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V III .,

József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, /., Krisztina

kor ut 127. (58—08)
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm.

(Budapest, V I II .,  Eszterházy-utcza 24.)
(József 5—25)

1898 Károlyi Antal gr., Wien, V III .,  Florian
gasse 16.

1904 Károlyi György gr., Budapest, V III .,
Reviczky-u. 6. (J. 98—15)

1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V III ., 
Reviczky-u. 6. (J. 98—15) ( Arad-Mácsa.)

1893 Károlyi Imre gr., Budapest, I I .,  Margit-
rakpart 9. (133—73) (Nagy Mágocs,

Csongrádm.)
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1918. Károlyi István gr., Budapest, V III .,
Múzeum-utca 11.

1905 Károlyi József gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 32. (József 12) 

1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, V I II .,
Eszterházy-utcza 40.

1881 Károlyi László gr., Budapest, V III .,
Muzeum-utcza 11. (50—94)

1892 Kazy József br., Budapest, V ., Tükör-u. 5.
(80—10)

1919 Kazy Károly br., Bpest, V.. Tükör-u. 5.
(80—10)

1899 Kégl Dezső, Csata, Fejérm.
1881 Keglevich Béla gr., Budapest, VI., Aréna-

út 100. (9—71)
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestrn. 
1903 Keglevich György gr., (Klemi major, u p. 

Csanád-Apácza.) Bpest, I ., Verbőczy-u. 25.
1882 Keglevich Gyula gr., Budapest, IV ., 

Ferencziek tere 2. (116—99) (Pétervására,
Hevesm.)

1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrádm.) Bpest, /., Verböczy-

utcza 25.
1897 Keglevich Miklós gr. f
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br., Alsó-Jára,

T  orda-A ranyosm.
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1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
Enyed. ( Bpest,VIII.,Ü llői-út 14. (52—-12)

1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyadm. 
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V i l i . ,

Muzeum-u. 9.) Tarodháza, u. p. Dömötört,
V  asm.

1885 Kétly Károly br., Budapest, V III .,
Szentkirályi-utcza 13. (József 5—14)

1911 Khuen-Héderváry Károly gr.
Hédervár, Győrm. (Bpest, IV ., Ferencziek

tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervár,

Győrm.
1873 Kilényi Hugó, Budapest, /., Váralja-u. 2.

(42—48)
1887 Kinsky Károly hrg., f
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d.

Cidlina, Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestm. 
1915 Klebeisberg Kuno gr , Budapest, IV .,

Ferencziek tere 9.
1912 Kornis Ferencz ifj ., Budapest, IV ., borz- 

utcza 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszentmihály,
Szabolcsm.)

1915 Kossuth Lajos ifj ., Budapest, I I .,
Jégverem-u. 6. ( Bodrogszög.)



1919 Kossuth Pál,. Bodrogszög, Zemplénin. 
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V , 

József-tér 5. (179—40) (Szegszárd.) 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u . p. Martfű

Szóin okin.
1883 Kövér János, Martfű, Szolnokm.
1917 Kriszt Ferencz, Wien, IV ., Karlsgasse 9. 
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II.,

Rákóczi-ut 8. ( Felső-Kubin, Árvám.) 
1914 Kuhn Ottó br., Wien, Balipiatz Nr. 2. 
1899 Kiirthy Lajos br., Bpest, /., Géltért-tér 3.

(Koltha, Komáronim.)

L
1917 Láng Boldizsár br., Budapest, V.,

Mdria-Valéria-u. 10. (78—85) 
1906 László Elemér, Degenfeldtanya,

u. p. Nagy-Károly. 
1902 László Mihály, Budapest, V ., hold-u. iq .

(66—30) (Alsó Örs, a Balaton mellett.) 
1910 Latinovits Endre, Budapest, IV .,

Dunapalota szálló. (Visegrád, Restin.) 
1919 Lehár Antal br., Szombathely, ( Bpest,

IV ., Astoria-sz.)
1905 Libits Adolf, Budapest, VI.,

Eötvös-utcza 12.
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /.,

Herrengasse 6.
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1908 Liechtenstein János hg., ifj ., Wien,
Aiserbachsstrasse 16. 

1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ,
u. ft. N  -Herestény, Barsm. 

1902 Liptay Béla, J éke, u. ft. Kis-Vdrda. 
(Budaftest, IV ., borz-u. 8.) (158—-41)

1918 Liptay László, Budaftest, IV ., Borz-u. 8. 
1912 Lipthay Béla br., Budaftest, V II., Dam-

janich-u. 44. (J. 109—02) 
1915 Lónyay Albert gr., Wien, IV ., Wohlleben

gasse i .
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Mosonni. 
1911 Lónyay Gábor gr., Budaftest, VI., Rózsa- 

utcza 50. (Deregnyö, Zemftlénm.) 
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. ft.

Pálháza, Abaujm. 
1890 Lossonczy Gyula, Budaftest, V III .,  Eszter- 

házy-uteza 25. (J. 52—61) 
1895 Lossonczy Mihály, Bftest,VII.,Rákóczi-út8. 
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérm. 
1914 Luczenbacher Raul, B ft est, V ., Erzsébet- 

tér 14. (33—03) (Szob, Honim ) 
1902 Ludvigh Gyula, f
1919 Lukachich Géza br., Budaftest, V i l i . ,

József-körút 45. (J. 33— 28) 
1911 Lumniczer József, Budaftest, V III ., Üllői

é t i6/b. (J. 99—30) 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejérm.
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M

1871 Máday Izidor, Bpest, V I., aréna-út 108. 
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u. p. Balassa- 

Gyarmat. (Budapest, /., úri-utcza 54.) 
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonym.

(Budapest, /., úri-utcza 54.) (144—85) 
1909 Mailáth György gr. if3., Budapest, V II., 

Izsó-u. 5. (J. 81—12) (Zavar, Pozsonym.) 
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénm.

(Budapest, I I .,  bimbó-utcza y.) (1—57) 
1892 Mailáth László gr., Bpest, /., úri-u. 54.

(Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavon-Verőcze.) 
1876 Majthényi Béla br., Budapest, V II., 

Kertész-u. 20. (Czabaj, Nyitram.) 
1902 Manaszy-Barco György br., Temes-

Murány. ( Budapest, Bristol-szdlló.) 
1913 Marenzi Ferencz őrgr., Budapest, IV ., 

Astoria sz., (Nógrád-Ver., Migazzi kast). 
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, IV ., Piarista- 

utcza 4. (Marsó/alva, Trencsénm.) 
1919 Masirevich Konstantin, Budapest, IV ., 

Ferencz József-rakpart 22. 
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferencz

József-rakpart 22.
1901 Mautner-Markhof Victor lg., f
1902 Mérey Kajetán, Wien, /., Baliplatz 2. 
1919 Meszlény Iván, Bpest, IV ., Szép-u. 5.
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1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fejérm.
(Budapest, IV ., szép-utcza 5.) 

1917 Meszlény Pál i f j Kis-Velencze, Fejérm. 
1906 Mezőssv Béla, Bpest, V I II .,  Rákóczi-út, 

Pannónia szálloda. (Ujfehértó, Szabolcsm.) 
1909 Mészáros Ervin, Budapest, V III ., József-

körút 7.
1917 Mihalovich Antal, Bpest,, V ., Dunapalota 

sz. (Zagreb, Markov trg. 1.) 
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV ., egyetem-u. 2. 
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékm. 

(Bpest, IV ., Egyetem-u. 6.) (J. 12—98)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest,

Fej érvár y-út I5ja.) 
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékm. 
1893 Miklós Ödön, Bpest, Plósz Lajos-u. iy .  
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, IV ., Hungária-

szálloda.
1914 Mocsonyi János, Kápolnás, Krassó-

Szörénym. *
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV ., Veres Pálné- 

utcza 8. (Kápolnás, Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. ( Bpest,

IX ., Ráday-u. 34.) 
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I , Löwel-

strasse 6.

*  Az év elején k ilépett.



1917 Monttnuovo Nándor hg., Wien, /., Löwel- 
• strasse 6.

1900 Müller László br., Wien, I V  , Schüler -
strasse 18.

N

1917 Nagy Elek, Haga, Legation d’ Autriche-
Hongrie.

1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV ., Kecskeméti-
utcza 19. 48-—44)

>906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kis-Hantos, u. p.
Nagy-Hantos. (Budapest, IV ., Veres 

Pálné-utcza 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p. Her-

czegfalva, Fehérm. 
1896 Nákó Sándor gr., Budapest, I V ., Múzeum- 

kőrút 31. (J. 2—64) (Nagy-Szt-
Miklós.)

1894 Návay Lajos, f
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1918 Nemes András gr., Budapest, VI., Liszt 

Ferencz-tér 7. ( Kolozsvár, Farkas-utcza 8.)
1915 Nemes Antal, Bpest, Verbőczy-u. 1.

( ír—07)
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom,

u. p. Kunhegyes. (Stuttgart, Wúriemberg.)
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i8S; Nemes János gr., Pa Bánhalam, u. p K un
hegyes. (Bpesl, V I., Liszt Ferencz-tér J.)

(51—S8)
1916 Nemes János gr. ifj., Budapest, V., 

Dorottya-u. 1. (105—68) (Kun-Szt-Miklós).
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1900 Niczky Pál gr., Sopron-Udvard, u. p.

Alsópulya.
1905 Nopcsa Elek br., Bpest, I I . , Kapy-u. 13.

(67—04)(Szacsal u.p. Hátszeg, Hunyadm.) 
T903 Nopcsa Ferencz br., Wien, /., Singer

strasse 12.
1917 Nyári László br., Pilis, Pestm.

O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, V III .,

Föherczeg Sándor-utcza 14. (J. 4—62) 
1880 Odescalchi Géza hg., Bpest, V I II .,  Sán

dor-u. 14. (J. 4— 62) (Nyitra-Szerdahely.)
1918 Odescalchi Károly l g., Bpest, V i l i . ,

Föherczeg Sándor-u. 14. 
1917 Odescalchi László hg., Budapest, V i l i . ,  

Föherczeg Sándor-u. 14. (J. 4—62) 
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd,

Borsodul.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V III ., 

Rökk Szilárd-u. 18. (Lőcse, Szepesin )
4
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1898 Orczy Andor br., Budapest, IV .,
koronaherczeg-u. 12. (19—-98) (Ujszdsz.) 

1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsúi.
(Bpest, V III ., Baross-u. 43.) (J. 25— 17) 

1916 Orosz Miklós, Dombrád, Szabolcsúi.
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V III ., József- 

utcza 6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyomul.) 
1916 Ottlik György, Bpest, /., Albrecht-út 13. 
1909 Ottlik Iván, Budapest, /., Albrecht-út 13.

(163—90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, IV ., Mária

Valéria-u. 10.

P

1879 Paar Ede gr., f
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien,

Dorotheergasse 9. 
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I., 

Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy-út 98.) 
1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontálm. 
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV .,

Schwindgasse Nr. 4. 
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, IV ., 

Dunapalota sz. (Mosdós, Somogym.)
1899 Pallavicini János őrgr., Baden bei Wien. 
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josef s-

platz 5.



1919 Pallavicini Sándor őrgr., ifj ., Bpest, VI.,
VI., Andrássy-út 98.

1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Budapest, 

V I I I ., Esterházy-u.30. (J. 102—18) (Iszka-
Szt-György, u. p. Moha, Fejérm.) 

1917 Pásztélyi István br., Budapest, I I .,
Marczibdnyi-tér 5. 

1912 Patay György, Fiba, u. p. Szobráncz, 
Ungm. (Bpest, V III ., Fhg. Sándor u. 4.)

(J. 102—69)
1888 Patay József, Bpest, IV ., Szép-utcza 5.

(Báj, Szabolcsút.) 
1905 Patay Tibor, Budapest., V ., Bálvány-u. 20.

( Ácsa, Pestm.)
1909 Pálffy Béla gr., Vöröskő, u. p. Cseszte,

Pozsony m.
1915 Pálffy Ferencz Pál gr., Gidrafa, Pozsonym. 
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 

Magyar, Pozsonym. (Pozsony, Zöld-
szoba-u. 2.)

1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonym. 
1882 Pálffy Miklós bg., Wien, Josefsplatz 6.

(Malaczka, Pozsonym.)
1889 Pálffy Mór gr., Bern, Svájcz.
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, IV ., szép-u 5.
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, V III .,

Eszterházy-u. 44. (J. 98—5°)
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1916 Pássávant Armm,Wien,DeutscheBotschaft*
1878 Péchy Andor, Wien, /., Canovagasse 3. 
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia. 
1888 Pejacsevich János gr., Alag.
1903 Pejacsevich Márkus gr., Budapest, /., Uri- 

utcza 12. (115—95) (Nasice, Slavonia.)
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-

‘ Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V III ., Rökk Szildrd-

utcza 32. (J. 1—78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV .,

Ferencz József-rakpart 18. 
1894 Petheő Richárd, Bpest, V i l i . ,  Rökk

Szilárd-u. 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br. ,Küküllő- 

Széplak, u. p. Bony ha, Kisküküllő megye. 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Budapest,

1 ., Verbőczy-utcza 1. (65—60) (Köpösd,
Nyitram.)

1912 Piret de Bihain Jenő br., Budapest, V III .,
Üllői-út 8. (J. 99—16) 

1902 Piukovits József, Budapest, IV ., Kossuth 
Lajos-u. 14—16. (Szabadka.) 

1861 Podmaniczky Géza br., Kiskartal. u. p.
Aszód. Pestm.

Az év végén k ilépett.
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1897 Podmaniczky Gyula br., Budapest, I., 
Tdrnok-utcza 4. (160—68) (Aszód, Pestm.) 

1913 Pongrácz Jenő gr., Bpest, IV ., Vörös 
Pálné-u. 28. (Nagykdgya, Biharm.) 

1918 Pretis-Cagnodo-Sisinio br., Bpest, V III ., 
Park sz.t (Wien, I , Schwarzenberg-platz 2.) 

1872 Prónay Dezső br., Budapest, V.,
bálvány-utcza 20. 

1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III ., Treforl- 
utcza 2. (j. 28—92) (Ácsa, Pestm.) 

1911 Prónay György br., Budapest, V III .,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.) 

1881 Prónay Sylvester Gábor br., f 
1917 Prónay Mihály, Budapest, IV ., Brisztol 

szálloda ( Alsó Petény, Nógrddm.) 
1906 Putnoky Mór, Budapest, IV ., Veres 

Pálné-u. 16 (124—35) (Gesztete, u. p.
Gömör-Simonyi.)

R

1894 Radisics György, Budapest, V i l i . ,
Rökk Szilárd-u. 18.

1895 Radisics István, Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 25. 

1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V i l i . ,
üllői út 16Ja.

1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány. 
(Bpest, V III ., üllői út i6/b.) (75—16)
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1909 Radvánszky Béla br., Budapest, X ., .
Szabóky-utcza 30. (J. 46—26) 

1892 Radvánszky György, Sztárnya,
u. p. Tornallya, Gömörm.

1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza,
Borsodm.

1917 Ragályi-Balassa Ferencz br., Ragály,
Gömörm.

1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm. 
(Budapest, V ., nagykorona-u. 23.) (45—54)

1915 RakovszkyEndre,B/>esí,Fi77., Baross-u. 47. 
1910 Rakovszky György, Budapest, V III .,

József-körút 37(39. 
1919 Rakovszky György, if j ., Bpest, V III ..

Baross-u. 47.
1905 Rakovszky István, Budapest, V I I I ,

Szentkirályi-u. 22. 
1919 Rakovszky Iván, Bpest, V III ., Mária- 

utcza 34. (J. 98— 02) (Nagy Rákó, u. p.
Pribócz, Turóczm)

1908 Rauch Pál br., Martijanec, Horvátország. 
1910 Ráday Gedeon gr., Budapest, V III .,

Reviczky-utcza 4. (Iklad, u. p. Aszód.) 
1919 Reviczky József, Bpest, IV ., Veres Pálné-

utcza 26.
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vácz.
1892 Rédl Lajos br., Baumgarten, Post Ollers-

bach (Oesterreich).
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1919 Révay István gr., Bpest, IX ., Rákos-u. 5.
(Tájna, u. p. Verebély, Bars m.) 

1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóczm. 
1885 Révay Simon gr., Bpest, IX ., Rákos-u 5 

(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.) 
1916 Rickl Gyula, Bpest, V III ., József-körút 35. 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., kigyó-tér 1. 
1919 Rosty Ferencz, Bpest. IX ., Üllöi-út ig.

(J. 66^55.)
1895 Roszner Ervin br., Bpest, IX , Erkel-u. J5. 
1919 Roszner István br., Telekes u. p. Gerse, 

Vasm. (Bpest, IX.., Erkel-u 15.) 
1893 Roth Loránd, Kőszeg, Vasm.
1916 Rubido-Zichy Emil br., örszentmiklós,

Vasm.
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogym. 
1902 Rudnay Béla, Bpest, IV ., Hungária száll.

(A . Zsember, u. p. Bát, Hontm.) 
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V .,

Országház. (43—11) 
1915 Ruttkay Vilmos, Bpest, IV ., Bristol szálló.

S

1867 Salamon Géza, id. f 
1901 Salamon Géza, Bpest, V I., Bulyovszky- 

utcza 3g. (173—23) (Nedeczvár, u. p.
Szepesófalu.)
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1919 Sa lm-Hoogstraten Hermann gr., Bpest.Vl.. 
Szegfü-u. 5. (98— 27) (Sopron,Huszdrlakt.)

1918 Salm Hugó Lrg., Wien, I I I . ,  Veith-
gasse 11.

1919 Sardagna Béla br., Bpest, Dunapalota sz. 
1906 Sárkány Jenő, Budapest, V I., Lendvay-

utcza 10.
1918 Schack Pál Asmus, Bpest, IV , Hungdria- 

szdlló (Weidenbach, Gr. Bernstadt Prei-
sisch-Schlesien)

1919 Schell Ernő br., Bpest. V II., Erzsébet
kor út 9.

1910 Schell Ferencz br., Budapest, V I .,
Rózsa-utcza 50. (Zsdmbok, Pestm.) 

1917 Schell Gyula br,, Nagy Ida, Abauj-
Tornam.

1919 Schell Gyula br., ifj ., Rakos-Csaba.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p.

Tengelicz, Tolnam.
1919 Schell Pál br., Bpest, IV ., Vdczi-u. 68. 
1919 Schmidt-Pauli Edgár, Berlin, Brücken

wolle 34.
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien,

Renngasse 4.
1908 Sch^waben-Durneiss Gyula br., Bpest, V II.,

Rdkóczi-út iy .
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 

mellett. (Wien, I I I . ,  Renn weg 2.)
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1903 Seherr-Thoss Béla gr., Budapest, V i l i . ,
Hordnszky-u. 12. (J. 56—18)

1918 Semsey Andor gr., Bpest, /., Városmajor-
utcza 28. (24— 65) 

1892 Semsey László gr., Bpest, I  , Városmajor- 
utcza 28 (24—65) (Semse, Kassa mellett.) 

1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V III ., Múzeum- 
utcza 15., ( Bély, Zemplénm.) 

1908 Sennyey Miklós br., Budapest, V II.,
Egri-út 8. (J. 94—51) (Páczin, Zemplénm.) 

1899 Serényi Béla gr., j
1919 Sibrik György, Budapest, V.,Nádor-u. 11. 
1899 Sigray Antal gr., Iváncz, u. p. Csákány,

Vasm. (Bpest, /., Várkert-rakpart 3.) 
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV ., Irányi-u 21.

( Verebély, Barsm.) 
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p.

Melcsitz, Trencsénm. 
1919 Sivó Ernő, Kissomlyó, u. p. Jánosháza.

Vasm
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm.
1913 Skeriecz Iván br., Bpest, /., Uri-u. 64/66.
1904 Solymossy Jenő br., Budapest, V II., 

Tököly-út 64. (J. 15—-21) (Kis-Terenye,
Nógrádm.)

1902 Solymossy Lajos br., Apatélek, Aradm. 
1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság.

( Budapest, IV. ,  Molnár-utcza 10.)
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1919 Somssich Antal gr. Ormánál, Zalam.
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy, u. p.

Kadarkút.
1910 Somssich Gyula gr., Hetes, Somogym. 
1906 Somssich József gr., Bpest, IV ., Reál- 

tanoda-u. 9. (Kivadár, u. p. Nagyatád,
Somogym.)

1901 Somssich László gr., Budapest, V III ., 
Muzeum-u. 9. (Hetes, Somogym.) 

1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd.
(Budapest, IV ., Kaplony-u. 3.) 

1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, VI.,
Sziv-u. 33. (104—55) 

1919 Soós Károly, bádoki, Bpest, I., Gellert sz. 
1877 Springer Gusztáv br.,Wien, /., Augustiner

strasse 8.
1917 Stoyanovitch Iván, Budapest, VI.,

Andrássy-út 6.
1918 Strada Gyula, Miskolcz,Csabay kapu 16la. 
1917 Strube Lipót, Budapest, IV ., Váczi u. 36.* 
1914 Stummer Károly br., Felsőbodok, u. p.

Nyitraludány.
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szápáry György gr., Bpest, IV ., Szép-u. 5.

(Puszta-Taskony, Szolnokm.)

* * Az év végén kilepett.
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1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Albsrti-
Irsa, Pestm.

1858 Szápáry Iván gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 34.

1901 Szápáry József gr., Budapest, IV .,
Kígyó-utcza 4.

188Ó Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Sirass, 
bei S. B. Spielfeld, Steiermark.* 

1911 Szápáry Lajos gr., Nagy Kata, Pestm. 
1887 Szápáry László gr., Muraszombat,

Vasmegye.
1885 Szápáry Péter gr., Budapest, IV .,

Redltanoda-utcza iy . 
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitäts

strasse 8.
1917 Szemere Kálmán, Tata-Tóváros, (Bpest,

Astoria-sz.)
1879 Szemere Miklós, f 
1878 Szemere Ödön, j
1896 Szécsen Miklós gr., Budapest, IV ., H un

gária- szálló. (Torda Szent-László.) 
1919 Széchen Miklós gr. f j Budapest, IV .,

Hungária- szálló. 
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.

Görgeteg, Somogym. 
1890 Széchényi Andor Pál gr. ,Marczali,Somogy m .

* Az év végén k ilépett.
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1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés
csaba. (Bpest, V III ., Reviczky-u. 4.)

(J. 98—22)
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, 

Somogym. (Bpest, I I .,  Láhchid-u. 10.)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög, 

Tolnám. (Bpest, V III ., Csepreghy-u. 1.)
1889 Széchényi Emil gr., Bpest, /., Uri-u. 6.

(7—94) (Vajszka, Bdcsmegye.) 
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza. 
1882 Széchényi Géza gr., Erdő-Csokonya,

. Somogyin.
1917 Széchenyi György gr., Budapest, IV .,

Reáltanoda-u. u. 8. 
1857 Széchényi Gyula gr., Bpest, /., uri-u. 8.

(89—09)
1897 Széchényi István gr., Budapest, V III ., 

Eszterházy-u. iq . (Kálmáncsa, Somogym.)
1892 Széchényi Lajos gr., f
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI., Andrássy- 

út 104. (151—03) (őrmező, Zemplénm.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1918 Széchenyi Mihály gr., Budapest, V i l i . ,

Múzeum-u. 5.
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad. 
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly,

Grand rue de Per a 125.
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1893 Széchényi Péter gr., Budapest, V i l i . ,  
Eszterházy-utcza 30. (József 5—75) (Rum,

Vasmegye.)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, Attila- 

utczai2. (86—00) Sdrpentele, u. p. Székes-
fehérvár.

1917 Széchenyi Zsigmondgr., Sdrpentele, u. p.
Székesfehérvár, Fejérm. 

1904 Szent-lvány Egon,Perlep, u.p. A.-Maróth,
Barsm.

1914 Szent-lvány Farkas ifj., Budapest, V i l i . ,  
József-utcza 14. ( Apcz, Hevesm.) 

1909 Szent-lvány Móricz, Bélád, .u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm. 

1869 Szent-lvány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm 

1903 Szent-lvány Tibor, Szatmár,
Somoskeőy-tanya.

1882 Szentkereszty Béla. br., Árkos,
u. p. Sepsi-Szt.-György. (Budapest, V II.,

Szegfü-utcza 3.)
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos,

u. p. S.-Szt.-György. (Budapest, V II., ' 
Szegfü-utcza 3.)

1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1885 Szereday Aladár, Szt.-Mihálytelke,

u. p. Magyar-Nádas. (Budapest, VI.,
Andrássy-ut 8g.)
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1918 Szily Tamás, Gödre Szt. Márton, Baranyám.
1918 Szirmay József, Torna Méhész, Abauj

Tornám.
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos,

u. p. Tokaj (Bpest, IV ., Szervita-tér 10.)
(18— 31)

1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, V III ., 
Mária-u. 46. (József 38—79) (Tápió-Ság,

Pestm.)
1891 Szitányi Géza, Bpest, V,,nádor-u.i8.(94-03)
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Magyaróvár ( Barsjüss.) 
1900 Sztapkovánszky Imre, Budapest,

Tárnok-u. i .(  139—76) (Kajdács, Tolnám.) 
1869 Sztankovánszky János, Budapest, /.,

Tárnok-u. 1.(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1917 Sztankovánszky Pál, Budapest, /., 

Tárnok-u. 1.(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1919 Sztankovánszky Tibc r, Bpest, /., Tárnok- 

utcza 1. (139 — 76) (Kajdács. Tolnám.)
1896 Sztáray Gábor gr., Budapest, V II,,

Andrássy-ut 104. 
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, /., Uri-u. 32.

(160—69) (Nagy-Mihály, Zemplénm.) 
1896 Sztojánovits György br., Bpest, IV .,

Hungária szálló.
1917 Szurmay Sándor br., Budapest, VI.,

Andrássy-út 47.
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1906 Szüllő Géza, Budapest, IV ., Kötő-u. 2 — 4. 
1919 Szveteney György br. (1915) Budapest,

Bunapalota-sz*

T

1898 Tallián Béla br., Török-Kanizsa.
1919 Tallián Tibor br., Törökkanizsa.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Budapest, V.,

Zrinyi-utcza 17.
1905 Teleki Árvéd gróf, Brassó u. p. Koncza,

Alsó-F ehérm.
1919 Teleky Béla gr., Bpest, IV ., Szervita-tér 10. 
1904 Teleki Domokos dr. gr., Gernyeszeg, Maros- 

Tordam. ( Budapest, /., Kelenhegyi-ut 5/7.)
(J. 88-36)

1918 Teleki Erik gr,, Brassó, Alsó fehér m.
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV .,

Bristol sz. (Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u .p . Apahida, 

Kolozs-m. (Bpest, V I., Andrássy-út 105.)
(178—05)

1879 Teleki Gyula gr., Budapest, IV ., Szervita- 
tér 10. (15—57) (Révbér, per Solt.) 

1918 Teleki Gyula gr. ifj., Budapest, IV .,
Szervita-tér 10.

* A rendk ívü li tagok  közül a rendes tagok 
közé v é te te t t  fel.
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1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmdrm. 
1879 Teleki József gr., Budapest, IV ., Szervita

tér 10. (Duna-Tetétlen, Pestm.) 
1909 Teleki József gr. ifj ., Budapest, V.,

Erzsébet-tér 14. (33—03) 
1885 Teleki László gr., Budapest, I V ., Szervita

tér 10. (Gyömrő, Pestm.) (Gyömrő 7.) 
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, I V , Szervita-tér 10. 
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V., József-tér 7. 

(71—68) (Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút,
Szatmdrm.)

1902 Teleki Sándor gr. id., f 
1917 Teleki Sándor gr., Budapest, IV ., Szer

vita-tér 10.
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, (Gyömrő 1.)

(Budapest, I I .,  Lánczhid-utcza 10.) 
1906 Than Albin, br., Budapest, I., Döbrentey-

tér 6. (149—51)
1912 Than Károly br,, Budapest, V II.,

Stefánia-út 69.
1919 Thermann Edmund br., Budapest, IV ,.

Váczi-u 36.
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohoncz,

V  asm.
1895 Tholnay Regináid, Wien, Himmel-

pfortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V’., honvéd-

utcza I4jc (Kernyesd, u. p. Hátszeg.)



i8gj Thurn-Taxis Miksa Egon hg., Wien, I I I . ,
Rechte-Bahngasse 18. 

1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin,
Böhmen.

1906 Timon Ákos, Bpest, /., Orlay-ütcza 6.
(78-46)

1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, IV .,
Bristol szálló. (Csegőd, Biharm.)

1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm. 
1919 Toepke Erik (1915) Budapest, X ., Kere-

pesi-út 49. *
1910 Tolnay Lajos, Budapest, I I .,  Aranka-

utcza 4. (158—42) 
1914 Trauttenberg Imre br., Bpest. IV ., Fercn- 

cziek tere 9. (Moór, Fejérm.)
1901 Tiänkel Arthur, Braunau a jin n  (Salzburg.)

65

U

1912 Ugrón István, Kolozsvár, Monostori-ál iS.
( vagy Mezőzák, Tordaaranyos in.) 

1916 Uray Gyula br., Bpest, IV ., Astoria-szálló. 
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza, 

Aradm., (Bpest, I V ., Bristol sz.)

* A rendk ívü li tagok  közül a  rendes tagok  közé 
v é te te tt  fel.

5
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1871 Üchtritz Zsigmond b., Budapest, V III ., 
Pannónia-szálló (Pölöske, Veszprémin, 

vagy Wien, Karl Ludwigstrasse 33.) 
1914 Ürményi József, Wien, Marokkaner

gasse 22.
1857 Ürményi Pál, Vám, u. p. Soborsin, Aradm.

V

1917 Vay Ádám gr., Budapest, VI., Hegedűs 
Sándor-u. 9. (106—35) 

1882 Vay Elemér br., Budapest, IV .. Hungária 
szálloda (A.-Zsolcza, Borsodm.) 

1912 Vay László br., Bpest, IV ., Váczi-u. 68.
(Zsáka, Biharm.) 

1919 Vay Miklós br. ifj . Bpest, IV .u Váczi-
utcza 68.

1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsm.
(Budapest, IV ., Szép~u. 3.) (35—98) 

1902 Vécsey László br., Budapest, V III ., Rökk 
- Szilárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárm.)

1896 Vécsey Miklós br., Budapest, I., Ország-
ház-u. 2. (Sárköz, Szatmárm.)

1897 Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I  , 
Károly király-út 1. (Rátóth, u. p. Vácz.)

1843 Vigyázó Sándor gr., Budapest, V II.,
Károly király-út 1.
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1902 Vizeu-i herczeg Miguel; Schloss Bronn
bach, an der Tauber. G. H. Baden,

Deutschland.
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd. 
1917 Vojnits Miklós br., Budapest, I.,

Fehérvári-út 14
1903 Vojnits Sándor br., Budapest, /.,

Fehérvári-út 14. 
1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer,

an Lac.
1912 Vranczány Milán br., Zagreb, Akademia-

tér 12.

W

1914 Wagner Ödön, Budapest, VI., Nagy 
Jdnos-utcza 35. (23—15) 

1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Liszka-Tolcsva, Sátoraljaújhely mellett. 

1919 Waldbott Fr'gyes br., ifj., Bpest, IV ., 
Ferencziek tere 9. (Tolcsva, Zemplénm.) 

1895 Wass Béla gr., Szt.-Gothard, u. p. Czege. 
Szolnok-Dobokam. (Budapest, IV ., Károly

király-út 8.)
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest, 

IV ., Borz-u. 9. (Kalász, u. p. Verebély,
Nyitram.)

1889 Wekerle Sándor, Budapest, /., Uri-u. 52.
5:
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1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévdrd,
Pozsonym. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 9.) 

1887 Wenckheim Dénes gr., Budapest, /., 
Kelenhegyi-út 20. (J. 88—14) (Doboz, u. p.

B.-Gyula.)
188b WenckheimFerencz gr.,Gácsvár, Nógrádm. 
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévdrd,

Pozsonym.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, V i l i . ,  

Reviczky-utcza 1. (József 60). 
1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, Kelen

hegyi-út 20. (J. 88—14.) 
1900 Wenckheim László gr., Budapest, V III ., 

Reviczky-utcza 1. (József 60) 
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévdrd,

Pozsonym. (Bpest, IV ., Redltanoda-u. 9.) 
1900 Wenckheim Pál gr., Budapest, V III ., 

Rßviczky-utcza 1. (József 60) 
1907 Wesselényi Ferencz br. j 
1919 Weitstem János, Bpest, Orszdgház-n. 4. 
1919 Wettstein Miklós, Bpest, IV ,, Molndr-u. 5. 
1906 Wickenburg István gr., Jakabháza, u p.

Talap ataka, Vasm.
1900 Wickenburg Márk gr., Wien, /.,

Wohllebengasse 16.
1902 Wilczek Frigyes gr., Budapest, IV .,

Duna-utcza 1 (139—04) (Erdőkürt u. p.
N  ógrád-K álló.)
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ig i2  Wilczek Vilmos g\\,Felső-Szemeréd,Honim.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien, Hohey 

Markt 8. (Bfiest, IV ., Reáltanoda-u. 10.)
1891 Wimpffen Simon gr., ( Budapest, V ., 

Erzsébet-tér 19.), Neuhaus b. Triestingtale.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien,

Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz,

Post Planina, Steiermark. 
1906 Windisch-Grätz Lajos hg. Sárospatak, 

(Bpest, /., Országház-u. 2.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien, I l l j 3. 

Strohgasse 21. ( Schloss Schönau a fdT nesting, 
Nieder-Oester reich.)

1895 Wlassics Gyula br., Budapest, IV .,
Duna-utcza 1. (62—12) 

1917 Wlassics Gyula br. ifj., Budapest, IV .,
Duna-u. 1. (62— 12) 

1917 Wodianer Béla, Maglód, Pestm.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, IV ., Borz-u. 9.

(Maglód, Pestm.) 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Keresztur,

Zemplénmegye.
1910 Woracziczky János gr., Budapest, V III ., 

Eszterházy-utcza 15. (Temes-Monostor.) ' 
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor. 
1915 Wurmbrand-Stuppach Ferdinánd gr.,

Klattau, Böhmen.
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1907 Zaleski Jenő, Budapest, V III ., Szentkirályi- 
utcza 10. (P.-szt. Teczlak u. p. Verseg,

Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V III .,

Eszterhdzy-utcza 44. (J. 56—10) 
(Vajta, Fejérm.) 

1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV ., Redltanoda-
utcza 8. (94)

1881 Zichy Antal gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 24. 

1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III ., Múzeum-
utcza 15. a .  98-18) 

1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, V III ., 
Eszterhdzy-utcza 12. (József 1—06) 

( Abaujenyiczke.) 
1885 Zichy Ernő gr., Wien, /., Wallfischgasse 13 
1912 Zichy Frigyes gr., Bpest, /., Átlós-út 28.

(J. 8 5 —23)
1870 Zichy Géza gr., Budapest, V II., Pdlma- 

utcza 6. (J. 66—39) (Tetétlen, u. p. Kába,
Hajdúm.)

1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, I.,
Uri-utcza 60. (175—01) 

1917 Zichy 1stvángr.ifj., Bpest,I., Bertalan-u. 26. 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Budapest, V I ,
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A ndrássy-út 68.(2 2—-50) ( B odókő- V áralj a,
Abaujm.)

1893 Zichy János gr., Budapest, IV ., Szép- 
utczaó. (József 30) (N -Láng, Fejérm.)

1916 Zichy János Géza gr., Budapest, IV .,
Szép-utcza 6. (József 30) 

1862 Zichy József gr., Pozsony.
1886 Zichy Kázrnér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérm.

(Budapest, V I., Nagy János-u. 33.) 
1901 Zichy László gr., Wien, X I I I . ,  Leinzer- 

strasse 16. (Pinkócz, u. p. Pinka- 
Miske, Vasm.)

1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, V I 3
Andrássy-út 68.

1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérm. 
1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V III .,  Eszter-

kázy-utcza 25. (Zákány, Somogym.)
1917 Z'chy Pál gr., Bpest, IV ., Szép-u. 6. 
1904 Zichy Rafael gr., Sárszent-Mihály,Fejérm.

(Budapest, I.,Verbőczy-u. 23.) (127—16). 
1919 Zichy Rezső gr., Budapest, V I.,

Andrássy-út 68. 
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, V III .,  Vas-u. 6. 
1904 Zichy Wladimir gr., (Székelykocsárd Torda- 

Aranyosm.) Bpest, V I II .,  Szentkirályi-
utcza í j .

1917 Zoltán Béla, Bpest, V i l i . ,  Csepreghy-u. 2.
(J. 68—72) (Verscgh, Pestm.)



1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, VI., 
Városligeti fasor 2. (József 13—83) 

(Temes-Ujfalu.) 
1916 Zubkovics György,B pestJ.,Döbrentei-u. 14. 

A rendes tagok összes száma: 759-
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III.

REN DKÍVÜLI  t a g o k .

(Lásd az alapszabályok 10. §. 6-ik bekezdését.)

1917 Homrogdy Pál h. őrnagy, Budapest, V i l i . .
József-körút 26

1914 Prihradny Henry h. őrnagy, Budapest, 
V III .,  -Népszinház-utcza 31. 

1914 Rakovszky Jenő, h. őrnagy, Budapest,
V., Honvéd-utcza 1.

A rendkívüli tagok szám a: 3.
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IG A Z G A T Ó K

1919-BEN :

Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Széchenyi Emil gr.

V ÁLASZTM ÁNYI T A G O K :

Andrássy Géza gr. Festetics Pál gr.
Andrássy Gyula gr. Festetics Tasziló hg
Apponyi Albert gr. Hadik János gr.
Batthyány István gr. Inkey Antal*
Beniczky Ádám Inkey József br.
Berzeviczy Albert Jankóvieh Béla
Biró Lajos Karátsonyi Jenő gr.
Csekonics Endre gr.* Károlyi József gr. 
Csekonics Sándcr gr. Károlyi László gr. 
Cziráky Antal gr.* Keglevich Gyula gr.
Darányi Ignácz Kiss Pál
Dessewffy Aurél gr. Kubinyi Árpád**
Esterházy Béla gr. f Lcssonczy Gyula 
Esterházy Móricz gr. Mailáth József gr. 
Fáy-Halász Gedeon Nákó Sándor gr.

Igazgató-helyettesek . — ** L em ondott.
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Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini György őgr. 
Pálffy Miklós hg. 
Pálffy Ödön gr. 
Prónay Dezső br. 
Radisics György 
Radishes István 
Ráday Gedeon gr. 
Semsey László gr. 
Szemere Miklósf

Szeredai Aladár 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi István gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Pál gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim Dénes gr. 
Zselenszki Róbert gr.

P Ó T T A G O K :

Bethlen István gr. Cséry Lajos
Bolgár Ferencz Mikes Ármin gr.

Vojnits Sándor br.

Titkár-pénztár nők : Ilk  M ihály.



BIZOTTSÁGOK NÉVSORA i g i 8 .

I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.

Dessewffy Emil gr. elnök 
Cziráky József gr. Széchenyi Domonkos gr. 
Gencsy Béla Vécsey Miklós br.
PejacsevichMikó E.gr. Wenckheim László gr. 

Zichy Géza Lipót gr.

II.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG.

Sztáray Sándor gr., elnök 
Barcza Károly f Dessewffy Emil gr.
Biró Lajos Harkányi János br.
Darányi Kálmán Kubinyi Árpád.

Orczy Andor br.

ni.
LELTÁRI BIZOTTSÁG.

Zichy Ráfael gr., elnök 
Petheő Richárd Radisics István

í v .

SZIVARBIZOTTSÁG.

N i n c s  b e t ö l t v e .
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KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.

Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferencz alel nők

Apponyi Albert gr.
Apponyi Sándot gr.
Bánffy Miklós gr.
Csarada János 
Cserny Károly 
Esterházy Móricz gr. 
Jankovicli Béla

Zichy János gr 
Könyvtárnok: Baróti Lajos.

Klebehberg Kunó gr. 
Máday Izidor 
Pékár Gyula 
Széchenyi Bertalan gr 
Teleki Pál gr.
Teleki Sándor gr.j 
Timon Ákos

VI.

M Ű V É SZET I BIZOTTSÁG.

Andrássy. Gyula gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Berzeviczy Albert

Edelsheim Gyulai L. gr. 
Forster Gyula br. 
Szitányi Géza.

VII.

JÁTÉKBIZOTTSÁG.

Esterházy Móricz gr. Mocsonyi Antal 
Fáy-Halász Gedeon Sgray Antal gr. 
Ivánka Oszkár Szemere Miklós f
Lossonczy Gyula Üchtritz Zsigmond br,

Wenckheim Dénes gr,
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E L H U N Y T A K

1919-BEN.

Baich Péter br. 
Barcza Károly 
Dőry Béla id.
Eötvös Lóránd br. 
Eszterházy Béla gr. 
Harkányi Frigyes br. 
Hertelendy Ferencz 
Jankovich Aladár gr.id. 
Keglevich Miklós gr. 
Kinsky Károly hg. 
Ludvigh Gyula

Mauthner-Markthof V. 
Návay Lajos 
Paár Ede gr. 
PrónaySzylveszt. G. br. 
Salamon Géza id. 
Serényi Béla gr. 
Szemere Miklós 
Szemere Ödön 
Széchenyi Lajos gr. 
Teleki Sándor gr. id. 
Wesselényi Ferencz br.
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I G A Z G A T Ó S Á G :

Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Széchenyi Emil gr.

A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .

Almásy Dénes gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bethlen István gr. 
Bissingen Nándor gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Forster Gyula br. id.

o
Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Huszár Gyula 
Jankovich Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr.

Hadik-Barkóczy E. gr. 
Jankovich-Bésán E. gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Perényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki T ibor gr, 
Ü chtritz Zsigmond br. 
Zichy Antal gr.
Zichy János gr.

Lossonczy Gyula 
M ailáth József gr.
Pálffy Ödön gr.
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.

1 9 2 0 — 1 9 2 2 .

1 9 2 0  — 1 9 2 1 .
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Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi A lbert gr. 
Beniczky Ádám 
Biró Lajos
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz

Festetics Tassilo hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br.
Károlyi László gr.
Kiss Pál
Nákó Sándor gr. 
Pallavicini György őrgr.

AZ 1 9 2 0 - I K  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P T E K  
T E H Á T  AZ 1 9 2 1 - I K  ÉVI K ÖZG YŰ LÉSEN Ú JB Ó L  

M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :

Esterházy Móricz gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr. 
Inkey Antal 
Károlyi József gr. 
Odescalchi Géza hg. 
Pálfly Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István

Semsey László gr. 
Szereday Aladár 
Széchenyi Gyula gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr.
Teleki Pál gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
W enckheim Dénes gr.



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.





I. FE JE Z E T .

Az egyesü let czéljáról.

1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyülhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.

2. §.

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3- i
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu

latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.

6*
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A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg mutatkoznék, régi 
hagyományaihoz híven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.

4- *.

II. FE JE Z E T .

A tagokról.

5- $■
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé

ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, nagy
korú férfi, (katonatisztek mindig nagykorúaknak 
tekintetnek), ha casinói tagul az alább meghatározott 
módon, a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. 
Politikai pártszínezet és osztálykülönbség a tagok 
felvételénél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.

6. §.

A felvételhez két választmányi tag ajánlata szük
séges oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és



»5

lakása az ajánló tag által, az e czélra szolgáló 
táblára, a választást megelőzőleg legalább 14 napon 
át kifüggesztve legyen. Az ajánlottnak megenged
tetik, hogy a Casinót a kifüggesztés idejétől addig 
a választmányi ülésig, a mely fölvétele felett dönt, 
mint vendég látogathassa ; köteles azonban magát 
az igazgatóságnál bemutattatni.

7- i

A felvétel a választmány által titkos szavazás útján 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.

8 . § .

A felvett új tagot, az egyleti titkár erről levél 
útján értesíti s ez értesítéssel együtt aláírás végett 
megküldi neki a Casinotagságra vonatkozó kötelező 
nyilatkozatot is.

9- §•

A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett ugyanazon évben 
újból nem ajánlható, azonban a következő évek
ben, évenkint egyszer, ismét ajánltathatja magát ; 
a felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és részvétele a 
szavazásban szükséges.
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IO. §.

Az évi tagdíj az 1919 november 30-án tarto tt 
rendkívüli közgyűlés határozata értelmében, 1920 
január i-tól kezdve mindenkire nézve, tekintet 
nélkül a felvételük idejében érvényben volt tag
díj nagyságára, egységesen 500 koronában állapít- 
tatik meg.

Az 1920 január i-től kezdve felvett rendes tagok 
az 500 kor. évi tagdíjon felül felvételi díj czimen 
egyszersmindenkorra még külön 500 koronát fizet
nek a Casino pénztárába, melyet kilépésük esetén 
vissza nem követelhetnek.

A tagsági időtartam, a mennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállal, hat év.

A tagdíj fizetési kötelezettség 10,000 kor. befi
zetése mellett egyszersmindenkorra megváltható ; 
ezen összeget sem maga a tag, esetleges kilépése 
esetén, sem pedig a tag elhunyta után annak 
örökösei soha vissza nem követelhetik.

Az év bármely szakában történt is a felvétel, 
a belépő tag az egész évi tagdíjat megfizetni 
köteles. Az első évi tagdíj a fölvételkor azonnal 
lefizetendő. A felvétel évének tagdíjáért, az ajánló 
tagok erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.

A felvételi díj fizetése alul mentesek a magyar 
nemzeti hadseregnek Budapesten tényleges szolgá
latban álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak



5oo kor. tagdíjat fizetnek azon kedvezménynyel, 
hogy azt évnegyedes előleges 125 koronás rész
letekben fizethetik le és hogy az áthelyeztetésöket 
követő évnegyedtől kezdve, tagsági kötelezettségük 
és ezzel szemben tagsági joguk is megszűnik. A 
rendkivüli tagok sem választók, sem pedig casinói 
tisztségre megválaszthatok nem lehetnek.

Ha a rendkivüli tagok e minőségük megszűn
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük után) 
továbbra is tagjai kívánnak maradni a Casinónak. 
ez esetben újbóli ajánlás után, új választásnak 
vettetnek alá és mint rendes tagok az 500 kor. 
tagdíjon felül az egyszersmindenkorra szóló 500 
kor. felvételi díjat is megfizetni tartoznak.

A külhatalm ak képviseletéhez tartozó egyének 
ugyancsak 500 korona tagdíjat tartoznak egy 
összegben fizetni, azonban m int rendkivüli tagok 
a felvételi díj fizetése alul mentesek.

11. i
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi

ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.
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Minden tag köteles egész évi tagdíját április i -ig 
Budapesten,' a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, 
örökösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.

A ki tagdíját augusztus i-ig le nem fizeti, annak 
neve a legközelebbi választmányi ülésen bejelen
tendő s a mennyiben a választmány máskép nem 
határozna, a tagok sorából kitöröltetik. Az ilyen 
már egyszer törölt, illetve kirekesztett tag, fölvé
telre többé nem ajánlható.

13. §.
Casino-tagokul felvett államhivatalnokok, nem

különben a külhatalmak képviseletéhez tartozó 
egyének, nevezett állásuk megszűntével, illetőleg 
Budapestről való áthelyeztetésökkel, kívánságukra 
az egyletből kilépetteknek tekintetnek és a kilé
pésüket követő évekre, a tagdíj-fizetés kötelezett
sége alól felmentetnek.

14. i
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 

állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket, az alább 
meghatározott mód szerint, a Casinóba vendégül 
bevezetni.

12 . §.
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lb- *•
Valamely casinói tagnak kirekesztése, csakis a 

feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény m iatt történhetik. Erre 
vonatkozó, egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok, mindenkor írásban és alaposan « 
indokoltan, az igazgatósághoz czímzendők.

III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

16. §.
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiállí
tandó vendégjegy alapján, vendégül 3 napra bevezet
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.

17- i
Külföldi államok polgára vendégképen a Casi- 

nóba bármely tag által egy napra bevezethető. 
Meghosszabbítható e bevezetés az igazgatóság által, 
de csakis további két napra.

Ha mindazáltal az illető tovább kivánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge-
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délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
ioo koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ
mányi ülésben, golyóvetés útján, a/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet, és köte
les a vendég-tag, a meghosszabbítás tartama alatt, 
havonkint előre fizetendő 100 koronával vendég- 
iegyet váltani.

18. §.

A vendégek a Casino-egylet által nyújtott m in
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásána'k kivételével.

IV. FEJEZET.

A közgyűlésről.

19- §•
A rendes évi közgyűlés minden év január havá

nak utolsó vasárnapján, délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.

A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő, 
és a tagoknak, az igazgatóság és választmány meg
választásához szükségelt szavazati ívek, a közgyűlés 
előtt megküldendők.
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2 0 . § .

A rendes évi közgyűlésen kívül, sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.

21. §.

Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.

A  közgyűlés tárgyai.

2 2 . §.

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.

23. S.

Az igazgatók és választmányi tagok megválasz
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása, a szavazó íveknek az ezek beszedé
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.

A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség-
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gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz
tottnak kijelentetik.

Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.

Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül, az igaz
gatói állás betöltése végett, a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.

Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet 
nélkül a választmányi tagok teljes számára, három
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évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.

A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.

Ha a választmányi tagok egyike vagy másika 
egy éven át, legalább két ülésen nem vett volna 
részt, annak neve a következő év január havában 
tartandó ülésen a választmánynak bejelentendő, 
mire az illetőt a választmány, ha az igazgatóság 
ellenkező eljárást nem javasol; a választmányi 
tagok sorából törli és a legközelebbi közgyűlésen 
helye új taggal töltendő be és pedig annyi időre, 
a mennyi időre szólott a törölt tagnak választása.

24- §•
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 

állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság
nak jóváhagyás végett tett előterjesztése ;

25- $•
a költség-előirányzat megállapítása ;

26. §.

a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.
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Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg, a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett, az igaz
gatósághoz írásban beadattak, a midőn azok, a vá
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat- 
nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg
közelebbi rendes közgyűlésen mutatja be. Végre

27. §.

a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
íolytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.

28. §.

A közgyűlés, a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá-
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rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét
lenül kötelezők.

29. §.

A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.

V. F E JE Z E T .

Az igazgatóságról.

30- §•
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz

tandó 3 igazgatóból áll.

31- $•
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 

előtt és magánosok irányában képviselik.

32- §•
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min

den határozatát.

33- i

A választmányi üléseken üléssel — és a mennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava
zati joggal bírnak.
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34- §■
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 

a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.

35- §•
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 

megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg intéz
kedni; különösen pedig a rend fentartására felügyelni; 
e végből az igazgatóságnak nemcsak joga, de köteles
sége is a tagokat az általuk netalán elkövetett rendet
lenségekre figyelmeztetni.

36. §.

A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a biróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.

37- $•
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 

meghatározott járandóságok mellett, saját felelős
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.

b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz
gatótársait azonnal meghívja.
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Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
fellebbezhet.

Amennyiben azonban az gazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy a mennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor m in
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő

7
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válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és postaútjánajánlottlevélbenhívandókm eg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen, titkos szavazás útján, a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt, a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza
vazati jogát nem gyakorolhatja.

c )  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.

d)  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag-
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díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.

e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek h ír
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése és kiadása iránt.

f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 

igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.

VI. F E JE Z E T .

A választm ányról.

38. §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 

tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.

39- i
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 

és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza

vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 

állapíttatik meg :

r
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Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.

Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.

Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.

Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá
lasztandó.

A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.

Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.

40. i

Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.



IOI

41. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c )  rendes tag felvételénél 15,
d )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 9. §. 

értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava
zata szükséges.

Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.

42. §.

A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
iránt rendelkezik.

43- *•
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga

személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

44- §•
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz-
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gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedelmei, 
valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása felett.

45- *•
Minden kiadás iránt határoz.

46. i

Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép 
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.

47- §•
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy

letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.

48- §•
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve

delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.

49. §.

Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása,
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egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.

50- §•
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 

felvétele felett, az ezen alapszabályokban kim ondott 
alapelvek szem előtt tartásával.

51- §•
Különösen tentartatik a választmánynak a tagok 

kirekesztése iránt a 37. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.

A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 

a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (41. §.) 20 tag jelenléte és szava
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.

A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.

52. §.

A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
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VII. F E JE Z E T .

Zárhatározatok.

5 3 - i
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 

kötött, hanem folyton fennálló egyesület.

5 4 - $•
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 

sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta 
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté
zetre háramlik.

Az elkerülhetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok, legalább 2/j-dának részvétele mellett 
9/ I0-ed szótöbbséggel hozassák.
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F üggelék.
A játékból eredő tartozások rendezésére vonat

kozó határozatok.
5 5 - h-

A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren
delt casinoi közegnél bon mellett váltott já ték 
jegyekkel játszhatnak, m iként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a k i
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás
vétel végett bejelent.

Budapest, 1919 november hó 30-án.

I lk  Mihály s. k. Jekelfalussy Zoltán s. k.
t itk á r .  i g a z g a t ó .

9 3 9 5 ° / l 9 I9 - A/. Belügyminisztérium.
VII. sz.

Látta a m. belügyminiszter.

Budapest, 1919. évi deczember hó 17-én.

(P. H.) Beniczky  s. k.
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HÁZSZABÁLYOK.

I. FE JE Z E T .

A közgyűlésről.

1. §•
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 

rend fentartása az elnököt illeti.

2 . i

A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.

3- $■
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 

többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem* felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.

4- i
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 

egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
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5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 

a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.

6. § .

A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.

II. F E JE Z E T .

A választm ányról.

7- *•
A választmány az alapszabályokban megállapított 

jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
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A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.

9- §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok nyolcz 

nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.

io. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég

zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.

n .  §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 

az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés
nek előterjeszti, úgym in t:

egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;

b) a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ
ségelőirányzati terv kidolgozására ;



c)  leltári bizottságot három tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen kívül a választmány saját hatáskörében,

az intéző igazgató javaslatára vá lasz t:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot,
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot, végül
h) egy konyhabiztost.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. F E JE Z E T .

A szavazatszedő bizottságról.
12. §.

Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ
m án y a  közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül, egy elnökből és hat tag
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.

13- §•
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 

jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedö bizottság elnökének személyesen nyúj
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott
ság két más tagja által feljegyzendő.

A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott
ság tagjait meghívja.

14. §•
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 

a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.

IV. F E JE Z E T .

A vagyonról és szám adásról.

15. i
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 

példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.



I l l

16. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon

nal mindkét példányba bevezetendő.

17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 

bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.

18. §.

A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz
gyűlés által a házszabályok 11. §. b)  pontja értel
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.

19. i
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 

igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.

Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem láto tt szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.

20. §.

Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon
nal a pénztári naplóba bevezetni.

V. F E JE Z E T .

A könyvtári b izottságról.

21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó

terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.

v 22. §.
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 

megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
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23. i

E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.

24. §.

A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.

VI. FE JE Z E T .

A játék-, szivar- és konyha-bizottság illetve 
konyhabiztos hatásköre.

25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel

merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo- 
nyolitására nézve.

Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül

8



hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai 
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.

Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.

26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 

felügyelet s a Casinóriak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer, az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.

A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés



érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a 
választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.

27. §.

A konyha-bizottság illetve konyhabiztos fel
adata, a konyha és étterem feletti őrködés és 
felügyelet, mely czélból a konyha- és pinczér- 
személyzettel rendelkezik. Feladata továbbá a köz
gyűlés által e czélra megszavazott összeg keretén 
belül, az igazgatósággal egyetértőleg, a konyha 
érdekében szükséges intézkedéseket foganatosí
tani.

Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze- 
hivásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.

Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.

I I5
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VII. F E JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

28. §.

Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 
jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.

Ezek értelmében :

29. §.

Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga- 
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.

30. i

Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye
lete alatt áll.
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31- $•
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz

tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám
adások, és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról, a közgyűlésnek jelentést tenni.

Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.

32. i

A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.

33- $•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol

gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.

34- $•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós

ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
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35- *■
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge

délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke
dés végett bejelenteni.

Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.

36. i

Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.

VIII. FE JE Z E T .

A játékszabályok.

37- $•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 

nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal iátszani tilos.
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. 3«- §.
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 

általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a "komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.

39- $■

Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.

40. V

A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.

41. §.

Minden casinói tag játékközben a komornoknál 
5000 koronáig terjedő hitelt vehet igénybe.

42. i

Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
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43- i
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá

molása, minden körülmények között külön kezelendő.

44- i
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 

a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ
mánylegközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.

45- $•
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 

egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.

46. §.

A hozom vagy crayon s általában minden fede
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel
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mezteti eme játék tilalmas vo ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem v e h e t; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a választmány elé 
terjeszteni köteles.

47' i
A tagdíjak pontos fizetésének biztosítása végett, 

az egyleti titkár minden év márczius havának 
közepén, mindazon tagokat, kik tagdíjaikat addig 
be nem fizették, levélben figyelmezteti, hogy a 
tagdíjfizetésük ápril hó i-én esedékessé válik.

Azon tagokat pedig, kik július i-ig sem fizették 
be tagdíjaikat, ezen idő eltelte után a titkár
ság ajánlott levélben figyelmezteti, hogy, ha ezen 
kötelezettségüknek augusztus i-ig sem tennének 
eleget, az alapszabályok 13. §-a értelmében nevük 
a választmányi ülésen fel fog olvastatni, s a meny
nyiben a választmány másként nem határozna, a 
tagok sorából ki fognak töröltetni.
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HÁZREND.

1. i
A nemzeti Casino helyiségei reggeli u  órától éjfél 

után 5 óráig (illetve a záróráig) nyitva állanak.

2. i

Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.

3- $■
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 

borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt úiévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.

4 -
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 

nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.

5 - i
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 

és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók

6. §.
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.

8 . § .

Az étteremben az október i-től junius i-ig ter
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.

9- $•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 

szabad ételeket és italokat felszolgálni ; kivételt képez 
a billiárd-terem,holaz étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.

io. §.

A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.

n .  i

A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel
vényei kímélésére figyelmeztetnek.

7- §•
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.

A z  ig i8 . évi szept. 29-én, illetve az 1919 október hó 
18-án tartott választmányi ülés határozata alapján 

a kártyadijak a következők:

1 2 .  §.

Piquet és m agyar kártya.
Éjjeli 3 óráig fejenkint  ... .. .  ... ... 17 kor.

átjátszott kártya fejenkint ... . . .  5 «

W h ist. (Bridge).

Éjjeli 3 óráig fejenkint... .. .  .... ... ... 12 kor. 
átjátszott kártya fejenkint .. .  __ 5 «

Tarokk.

Éjjeli 3 óráig fejenkint . . .  — .. .  . . .  12 kor.
átjátszott kártya fejenkint . . .  . . .  3 «

E j  f é l  u t á n  3 - i g

B esigue.

fejenkint.. . . .  3 2  k o r .
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Pocker.

Éjfél után 3-ig fejenkint .... ___ _ . . .  30 kor.

Ecarté.
Éjféli i-ig fejenkint __ . . .  __ . . .  17 kor.

C h o u e tte -E ca rté .

Fejenkint . . .  .. .    ... . . .  . . .  .. .  10 kor.
Játékközben kért ui kártyákért a következő díjak 

számíttatnak : egy párW hist kártyáért 40 K, Piquet- 
ért 35 K, M agyarért 30 K, Tarokkért 40 K, Besigue- 
ért 65 K, Quinze-ért 40K, Pocker-ért 40 K fizetendő.

Minden más, esetleg még előtordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.

Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.

A Casino színházi ülőhelyei a színházi napi ár
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.
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A  p a n a sz- és in d ítvá n y  könyv.

13. §.
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 

van a komornok őrizete alá letéve, ki azokat a 
tagok kívánságára bármikor előadja.

14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját

kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.

15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye

lembe nerfi vétetnek.
16. §.

A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.

1 7 - §•
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy

let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
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FÜGGELÉK.

Tudnivalók.

1.

Az egyesület az 1919-ik évben 3 tiszteleti, 759 ren
des és 3 rendkívüli, összesen tehát 765 tagot szám
lált kebelében.

2.

Az 1868-ik év május 3-án tarto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.

3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 

(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casinó 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s

* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
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ekkor m ent az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154.000 írtért meg
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 irtot.

4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 

aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka
ratának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
.csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol
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emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígér
jük, bogy a pesti nemzeti Casino társaságnak 
végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3

1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»

2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék - 
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé
kére évenkint iiríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner 
bécsi aranyműves készítette.

3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.

9
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Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9

4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.

5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—1638) 
kiváló hollandi művész által fejtett (ismeretlen) női arCzképet 
ajándékozott a Casinónak

6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod
maniczky Lajos hagyománya» felírással.

7 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.

8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.

9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.

Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján-
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Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidö gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., W odianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 — 2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József

5*

dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhely zve.

Hollán Ernő egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.

9 ’
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bragangai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Beniczky Ödön és Somssich Antal gr. pedig 
10.000 koronával váltották meg.

Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize
te tt tagdíjnak (100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették ; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítvány» czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvétetnek.

Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.

Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy

Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.

László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-ik 
országgyűlést ábrázoló — aczélmetszetű képet hagyományozott 
a Casinónak.

Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy : «The Armoury of 
Windsor Castle» czímü értékes díszművet hagyott a Casinó
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.

Özv. br Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka urhölgy, 
boldogemlékü fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének
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drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a C asinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.

Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó- 
nak adományozta, fentartván maga részére a kama
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*

6.

Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla

megörökitésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.

Az 1898 ápril 3-án elhunyt Gorczy Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.

Casinonknak van még egy emléktárgya, melynek szár
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
czímereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá
sának első éveiben gróf Szécsenyi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki meg
nyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. Hogy azon
ban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.

A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz
talát szokta díszíteni.

* Az 1909 évben bekövetkezett elhunyta után a meg
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak ténv- 
leg visszaadta.
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festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.

A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű —- a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.

Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.
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ÖT V ^ N  H A R M  AD  I K  R M D R K B R S 2 J É D .*

1919. évi február hó 2-án.

Szónok: Gróf Széchenyi E mil.

Tisztelt Közgyűlés !

M ielőtt a Nemzeti Casino közgyűlésének hatá
rozatából kifolyólag, mint a megválasztott új igaz
gatóságnak tagja, megemlékeznék Széchenyi István
ról, úgy vélem, hogy kötelességmulasztással lennék 
vádolható, ha ma, midőn a négy évi pusztító há
ború után megindított béketárgyalások kezdetén 
egybegyűltünk évi közgyűlésünkön, nem emlékez
nék meg azon tagtársainkról, kik honfiúi köteles
ségükhöz híven, fegyvert ragadtak a király hívó 
szavára és több mint négy éven át kivették részü
ket a harcoló csapatok összes szenvedéseiből 
azért, hogy megvédjék hazánkat, hogy megvédjék 
Szent István koronája országainak területi épségét 
és biztosítsák evvel időtlen-időkre, hogy magyar 
földön magyarok maradhassunk.

Úgy hiszem, hogy a t. Közgyűlés általános he
lyeslésével találkozom, midőn örömmel üdvözlöm

* A világháborút követő zavaros viszonyok miatt a szo
kásos Széchenyi lakoma ez évben is elmaradt, azonban a 
közgyűlés végén gróf Széchenyi Emil Úr emlékbeszédet 
mondott.



a harcterekről és hadifogságból visszatért tagtár
sainkat és meghajtom előttük az elismerésünknek 
és hálánknak zászlaját, mert hisz őket is ugyanaz 
a szent érzelem lelkesítette és vezérelte a lezajlott 
élet-halálharcnak rettenetes megpróbáltatásain 
keresztül, mely érzelem áthat minket mindannyi
unkat utolsó csöpp vérünkig, szívünk utolsó dob
banásáig : a rendületlen magyar nemzeti érzés.

A magyar nemzeti érzés! hát lehet-e erről, 
szabad-e erről ma még beszélni ? Elszorul a szí
vem, midőn e rettenetes kérdés előtt állok !

Midőn azt látom, hogy a Széchenyi István által 
megjósolt nagy Magyarország élő testéből ellen
séges érzelmű szomszédaink büntetlenül és ellen
állás nélkül annyi területet rabolhatnak el, amennyi 
nekik tetszik ; midőn azt látom, hogy a szoba
tudósok rideg álláspontjára helyezkedve, önszán
tunkból több előjogot kínálunk nemzetiségeink
nek, m int a mennyit azok valaha is kívántak ; 
midőn evvel szemben látnom kell, hogy a harcz- 
tereken oly példátlan vitézséget tanúsított hőseink 
félrevezetve, most már magyarok ellen küzdenek 
és csak akkor ismernek fegyelmet, csak akkor 
ébred fel bennük újra a hősiesség, mikor a magyar 
nemzeti érzelmek kifejezésre ju tását védtelen 
emberekkel szemben meg kell akadályozni ; midőn 
látnom kell, hogy az annyi dicsőséget látott nem 
zeti színeink jelvényét sárba tiporják és gyalázzák,

138
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holott a nemzetköziség jelvénye napról-napra 
bántatlanul teret hódít ; midőn mindezt látom, 
lehet-e, szabad-e még Magyarországon magyar 
nemzeti érzésről beszélni ?

Én úgy érzem, t. Közgyűlés, ha még annyira 
erőt is vesz rajtunk a szomorúság, az elkeseredés, 
az undor és a szégyennek érzése, ha még annyira 
sülyedt is Magyarország jövőjébe vetett hitünk, a 
magyar nemzeti érzésről beszélni nem csak nem 
lehet, nemcsak nem szabad, hanem kell. M ert 
gyáva meghunyászkodás és elismerése lenne ez 
annak, hogy nem vagyunk életképes, államfen- 
tartó faj, hogy önként lemondanánk állami létünk
ről és magyar voltunkról s evvel megbecstelení- 
tenők azon számtalan magyar hősnek szent emlé
két, kik Hazánk védelmében áldozták fel remény
dús, ifjú életüket.

Széchenyi István ébresztette fel az elnyomatás
nak hosszú korszaka után öntudatra a magyar 
nemzetet. Az ő beszédei, az ő irodalmi működése, 
de elsősorban az ő tettei fejlesztették és erősítet
ték meg a magyarban kiirthatatlan nemzeti érzést 
és államférfiaink mostanáig ezen dicső példához 
hiven, mindenkor elsősorban magyar emberek 
voltak s csak azután politikusok, mert élesedett 
légyen bár ki a közélet porondján közöttük az 
elvi harc még annyira, egyben ők mindég talál
koztak: a magyar nemzeti érzés ápolásában.
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Bizalommal kell tekintenünk a jövőbe, mert a 
magyar nemzeti érzés még nem halhatott ki tel
jesen a szivekből. S ha ideig-óráig ezen érzelem 
érvényesülésének útját is állja a rosszindulattal, a 
könnyelműséggel és tudatlansággal szövetkezett 
nemzetközi theóriáknak terrorja, előbb-utóbb, de 
ki fog az törni elementáris erővel és félrelökvén 
minden idegen, a nemzet szívében nem gyöke
rező bálványt, vissza fogja diadalmasan hódítani 
uralm át a megtévedt és kishitű magyarságon s 
visszanyerve tiszta ragyogását, tündöklő vezér
csillagként fog utódaink előtt lebegni Széchenyi 
István e szent hagyatéka !

Magyarország a legközelebbi jövőben éli sors
döntő óráit. A hajdan vitéz, önérzetes és még 
ellenségei által is megbecsült magyar nemzet, a 
belső meghasonlás által megbénítva, megtört 
ellenállóképességgel, mindenkitől, de mindenkitől 
elhagyva, szívszorongva várja győztes ellenségei 
ítéletét. Sóvárgón fürkésző szemeink előtt egy 
áthatolhatatlan lepel födi el a jövőnek e titkát.

Nem tudjuk, vájjon Magyarország természetadta 
határai, vájjon a magyar nemzetnek a keleti bar
bársággal szemben évszázadokon keu-esztűl hűsé
gesen teljesített történelmi hivatása, vájjon a 
magyarságnak a nemzetiségeivel szemben kétségen 
kívül álló magasabb kultúrája elegendő jogczím 
lesz-e arra, hogy tényleg igazságos békében legyen



részünk. Nem tudjuk, vájjon Magyarország terü
letéből mi fog magyar maradni ; nem tudjuk, 
hogy tagtársaink közül kik lesznek kénytelenek, 
a változott viszonyok kényszerhatása alatt, egy 
idegen hatalomnak jogfenhatóságát elismerni. 
Mindezt sajnos nem tudjuk.

De bármi legyen Szent István birodalma sors
könyvébe írva, bármi legyen a magyar nemzet 
végzete és bármilyen idegen állam fenhatósága 
alá szóródjék is szét a magyarság, belőlünk magya
rokból Széchenyi István hagyatéka, a magyar 
nemzeti érzés, kihalni nem fog soha !

Áldott legyen alapítónk dicső emléke !



B E R 2 E V IC 2 Y  A L B E R T  B E S Z É D E

Horthy Miklós fővezér tiszteletére rendezett vacsorán 
1919 110V. 24. -én.

Tisztelt Uraim !

A Nemzeti Kaszinó, mely maga is csak nem
rég éledt föl újra, ezekben a nem épen ünnep
lésre alkalmas napokban is hagyományaiból folyó 
kötelességének tartotta, a mai ünnepi összejöve
tellel fejezni ki mély elismerését és tiszteletét 
tagtársunk, H orthy Miklós iránt, a ki nemzeti 
hadseregünket, büszkeségünket és reménységünket 
föltámasztotta halottaiból.

Igen, halottaiból, még pedig kétszeres, három 
szoros halálból, melybe előbb ellenségeink, azután 
saját méltatlan honfitársaink sülyesztették. A ma
gyar nemzeti hadsereg, melyhez a régibb múltban 
a hadtörténet legdicsőbb emlékei fűződtek, tulaj
donképen évszázadok óta csak szabadságharczaink- 
ban játszhatott önálló, a balszerencsében is fényes 
szerepet. Be kellett illeszkednie a velünk közös 
uralom alatt álló seregek kötelékébe, gyakran kel
lett idegen érdekekért véreznie s hősisége ju ta l
mát és díszét másoknak átengednie. A legutóbbi 
nagy világháborúban pedig, legtöbbször idegen 
vezénylet alatt küzdve, sok győzelem mellett gyak-
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ran vezéreink hibája vagy bajtársainak árulása fosz
totta meg a diadaltól s döntötte romlásba. De 
mindvégig minden elfogulatlan szemlélő, sőt ellen
ségeink is elismerték katonai erényeit s hűségét 
zászlajához és valóban nem érdemelte meg, hogy 
a katasztrófa bekövetkezéseért némely szövetsé
gesünk megpróbálja reáhárítani a felelősséget.

Legyőzettünk ; becsülettel visszatérő csapatain
kat sok helyen kifosztották, olyanok, a kik velők 
közös zászlóra esküdtek ; de még rettentőbb volt 
az, a m it a visszatérők hazájukban találtak. Hogy 
időközben egy európai fergeteg feldöntötte azt a 
trónt is, melynek legerősebb, bár soha eléggé nem 
m éltatott támasza a mi katonaságunk volt, az még 
nem fosztotta volna meg harcosainkat hazájuktól. 
A visszatérő német katonák sem találtak már 
császárt, de találtak még ném et hazát. Ámde a 
mieink, arról a hazáról, melyet találtak, elmond
hatták a Vörösmarty bordalának keserű szavait:

« . . .  az e lcsábultan  m egveti 
H ű  buzgóságodat,
S lesz aljas, gyáva és b u ták  
K ezében á ld o z a t . . . »

Találtak egy forradalmat, mely meg sem kísé
relve a mi igazunknak s az ország területének 
megmentését, legfőbb feladatának tekintette a 
hadsereget fölbomlasztani, kigunyolni a katonai 
erényt, dicsőíteni a gyávaságot, rászedett bolon
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dóknak tüntetni föl azokat, a kik életöket áldoz
ták föl a honért. Hiszen a kik ott vesztek a csa
tatereken, azoknak csak a testét ölte meg a golyó, 
de a kik visszatértek, azoknak lelkét ölhették meg 
azok a tanok, a melyeket az elernyedt nemzet 
fölött úrrá lett álpróféták h ird e ttek ...

így ölték meg, tem ették el a katonatanácsok 
sírjába vitéz hadseregünket azok, a kik akkor 
Magyarországot képviselték a világ előtt és a 
ráhengerített sírkőre sir-iratként írták e szavakat: 
«Nem akarok többé katonát lá tn i!» De még ezzel 
sem érték be. Hogy még emlékét is elhomályo
sítsák a magyar hadseregnek, közé és a jövendő 
nemzedék közé oda akarták állítani torzalakként 
a vörös hadsereget, melynek szabályává tették, 
hogy megtagadjon mindent, a mi a múltban a 
magyar katona szivét fölemelte és akaratát acé
lozta : Istent, hazát, erkölcsöt, fegyelmet, enge
delmességet, a feljebbvaló iránt való tisz te le te t; 
az új katonai erkölcs az l e t t : szeresd ellenségedet, 
ha az proletár, ellenben gyűlöld honfitársadat, ha 
az burzsuá! Hiába hívogatták aztán vissza a régi, 
jobb elemeket, hiába próbálták visszaállítani a 
régi fegyelmet, operett-Napoleonjaik hiába dicse
kedtek egy visszavonuló ellenségen aratott híres 
győzelmeikkel, a hazafiatlan és erkölcstelen alapra 
épített hadsereget őrült hóditó kalandja közben 
az első komoly ellenállás összeroppantotta s ősz-
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szeomlása ránk hozta a román inváziót, ránk hozta 
azt, hogy hazánknak még megszállatlan része is 
az ellenség prédájává lett.

Ebből a bukásból, ebből a háromszoros halál
ból kellett Horthy Miklósnak és az ő társainak a 
magyar nemzeti hadsereget új életre kelteniök. 
H át ehjiez kétségtelenül egészen rendkívüli szer
vezőtehetség, akaraterő, energia voltak szüksége
sek. De vájjon, csak ezek-e ? Kellett ahhoz valami 
egyéb is : erős hit és mindenekfölött hazaszeretet !

Létezhet-e még nálunk hazaszeretet, a mely 
egyébre is képes, mint könnyhullatásra ? H orthy 
Miklós megmutatta, hogy igen.

Hiszen a honszeretetnek a haza balsorsával 
nőnie, nem fogynia kell. Lám, a természet ösz
töne úgy hozza magával, hogy a szülő gyermekei, 
a testvér testvérei közül ne azt szeresse leggyön- 
gédebben, legodaadóbban, a kit a term észet és a 
szerencse legpazarabbul látott el adományaival, 
hanem azt, a kivel legmostohábban bánt, a kitől 
legtöbbet tagadott meg, a kire legtöbb szenvedést, 
keservet mért, mert hiszen ennek van kárpótlásul 
legnagyobb szeretetre szüksége. Oh, de mekkora 
szeretet kell ahhoz, hogy gyermekei elfeledtessék 
szenvedéseit, fölszárítsák könnyeit, beheggesszék 
sebeit a mi közös édesanyánknak, a mi árva, el
tiport, kifosztott, széírongyolt s még mindezek 
fölött gyűlölt és megcsufolt hazánknak !

IO
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Csodás tünemény ez a példaszerűen tündöklő, 
varázserejü honszeretet a mi fővezérünk egyéni
ségében, ha annak pályáján való fejlődését szem
léljük.

M int gyermekiijú hagyja el a délibábos Alföld 
kedves rónáit, hogy katonai kiképzés végett arra 
a tengermellékre menjen, mely már akkor is csak 
névleg volt magyar. Az összes fegyvernemek kö
zött épen azt választja, mely a magyarra nézve 
mindig legidegenebb volt. a melynek szolgálatá
ban tehát legkevesebb honfitársával lehetett talál
koznia. Felnővén, hajóra száll és járja a tengerek 
árjait, miközben alig kerül néha látogatóba vissza 
a hazába. Azután udvari szolgálatra szólítják, 
éveket tölt az udvar légkörében, annál az udvar
nál, a mely közel volt hozzánk és mégis távol s 
már Ausztriával való közössége m iatt sem lehetett 
igazán magyar. Egyenesen onnan száll hadba s 
viszi végbe legendás hőstetteit, miközben — és 
ez már jellemző a későbbi hadszervezőre — ve- 
zéri állásban igyekszik magát magyarokkal kör
nyezni, igyekszik a magyar katonai képességnek 
és jellemnek alkalmat nyújtani az érvényesülésre.

Micsoda szent tüze lehet az a hazaszeretetnek, 
a mely egy ilyen életpályán, majdnem mindig a 
kebelbe zárva, csak ritkán táplálva az édes otthon 
benyomásaitól, a honfitársak rokonérzelmének 
visszasugárzó melegétől, képes mégis oly hévvel
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égni, hogy egy sorsdöntő pillanatban kiáradó lángja 
egy holtram eredt nemzetbe tudjon lelket önteni.

Én ezért nem dicsőíteni akarom H oithy  Mik
ló s t ; neki arra nincs szüksége. Én — hogy úgy 
mondjam — objektivizálni akarom azt, a mit ő 
tett. Én az ő tettében, az ő sikerében : a magyar 
nemzeti hadsereg ujjáteremtésében szimbólumot 
látok és próféciát. Látom a magyar hadsereg és 
benne a magyar nemzet csodás regenerálódási ké
pességét és látom a magyar hazaszeretet megváltó 
és teremtő erejét.

E két tény, e k ét bizonyság önt belénk erőt, 
hitet és reményt föladatunk rettentő nehézségeivel 
szemben. Mikor a szegény magyar elindul jövője 
göröngyös útján, megrakva búval, gonddal, a ké t
ségbeesés marczangolásai közt, hogy m indent el
veszítvén, mindent visszaszerezni próbáljon, e 
példa és e jóslat varázsolják vándorlása sötét éj
szakájának egére kiolthatatlan lángbetűkkel köl
tőjének örökérvényű sorait:

«E porbaomlott szép haza 
Fel fog virulni még,
Van biró a felhők felett 
Áll a villámos ég !»

Lelkem mélyéből köszöntőm a Nemzeti Kaszinó 
nevében H orthy Miklóst, a nagy katonát és még 
nagyobb hazafit ?

IO*



Br. W I/A S S IC S  GYÜBA E B N Ö K I M EG N Y ITO - 
B E S I D E

a N em zeti Casino 1919 november 30-án tartott 
rendkívüli közgyűlésén.

Tisztelt Uraim !

Ez év februárjában ta rto tt közgyűlésünk idején, 
melynek alkalmából halhatatlan nagy alapítónk, 
Széchenyi István emlékének is áldoztunk, már 
éles körvonalakban láttuk, hogy az októberi for
radalommal a leglelkiismeretlenebb kezekbe ke
rült az ezer sebből vérző hazánk sorsának inté
zése. Szorongatott szívvel, aggódó lélekkel, sőt az 
elkeseredés fokozódó lelki félindulásával láttuk a 
lejtőn való szörnyű lecsuszamlást. Láttuk a háborgó 
örvényt, de akkor arra m tg sem voltunk elké
szülve, hogy már csak néhány hét választ el ben
nünket attól a szörnyű lépéstől, hogy az, a ki az 
októberi forradalom idején a «kedvező békekötés« 
megszerzésének jegyében tarto tta  kezében az állam 
tényleges hatalm át, arra a pokoli tettre is vete
medjék, hogy a hatalm at meglepetésszerüleg ön
ként adja á t az ázsiai szocialismus legdurvább 
fajának, a bolsevista proletárdiktatúrának. Átadja 
annak a rémuralomnak, mely átgázol minden 
egyéni és politikai szabadságjogon, mely minden
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állami összetartó erőt szétrombol, mely megsem
misíti a magántulajdont, mely megmételyezi a 
családi életet, gúnyt űz az erkölcsi értékekből, 
csúf gáncsot vet a legszentebb vallási érzéseknek, 
a legtiszteletreméltóbb polgárokat folytonos, nap
nap mellett megújuló zaklatásokkal üldözi, sőt 
néha cynikus kedvtelésből, vagy aljas bosszúból 
gyilkos haramiákkal életüktől fosztja meg.

A terror e szörnyű uralmától nem várhatott 
kíméletet egyetlen magyar nemzeti intézményünk 
sem.

A kiknek alapelvük a haza megtagadása, kik 
előtt bűn a «Hazádnak rendületlenül», kik előtt 
történelmi múltúnk csak a bűnök sorozata, kiknek 
jelszavuk a magyar nemzeti Génius történelm i 
nagyságának sírba hurczolása, tudományos és m ű
vészi m últúnk teljes lekicsinylése, kik előtt a nagy 
hadi szolgálatok, melyeket nemzetünk évszázado
kon át az akkori ozmán uralom ellen az európai 
civilisatiónak tett, csak feudális urak harczi já 
téka, ezeréves államunk fenntartása csak durva 
erőszakoskodás, a magyar kultúra terjesztése bu
tító eszköz, ilyen világnézetű egyének uralmá
tól várhattunk-e egyebet, mint azt, amit ,cseleked- 
tek. Egyenes czélzatossággal intézték romboló 
munkájukat a «legnagyobb magyar» Széchenyi 
István nevével összeforrott intézmények ellen. 
A Magyar Tudományos Akadémiát, melynek tőfel-



adata a magyar nemzeti nyelv művelése, félre
taszították. A tudomány csarnokait vörös pribékek 
tanyájává tették. Erkélyei a becsületes polgárokra 
irányzott géppuskák állomáshelyei voltak. A test
vérfővárost összekötő Lánczhidat, mely márvány
tábláján Széchényi nagy nevét hordja, a hazá
juk a t hűen szolgált becsületes férfiak vesztőhelyévé 
tették. A Nemzeti Casino életét, mely Széchenyi 
nagy alakját időtlen időkig a tisztelet és elveihez 
való ragaszkodás lagmagasabb piedestáljára helyezi, 
a lehető leggyorsabb intézkedéssel fojtották meg 
és mintegy gúnyt űzve abból a nemes, emelkedett 
gondolatkörből, mellyel Széchenyi István nagy 
elméje a leghatékonyabb államfenntartó ethikai 
erőt épen a vallásos érzet ápolásában jelölte meg, 
a Nemzeti Casino term eit egyenesen arra hasz
nálták fel, hogy innen zúdítsák a keresztény nem 
zeti erkölcsi világnézet ellen azt a romboló m un
kát, melyet ők «vallásfelekezetek felszámolásá»- 
nak neveztek el. Erre a kihívásra mi csak azzal 
felelhetünk, hogy még lelkesebben, még odaadób- 
ban ápoljuk azokat a nagy hagyományokat, me
lyeket Széchenyi elrabolhatlan kincsül hagyott 
nemzetének.

Még odaadóbban, még lelkesebben tömörüljünk 
azon nagy czél köré, hogy Széchenyi István gon
dolatköre e nemzet társadalmának és közéletének 
valóban élő cselekvéseivé legyenek, melynek nyo-



mán nem a rend felforgatása, nem forradalmak, 
de az idők követelményeit mindig megértő, kor
szerű reformok egymásutánja jár, és a mely, a 
meddig e magyar földön hazáról, hazaszeretetről 
és balsorsban honm entésről lesz szó, a mi magyar 
földünk égboltján elhomályosíthatlan ragyogó 
vezércsillagunk marad.

Ezzel a rendkívüli közgyűlést megnyitom.





A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
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Az 1919. évi tagdíjak ... ... .. .  ... 149248 —
Uj tagok tagdíja .. .  . . .  — .. .  — 26400 —
Vendégek u tán ... . . .  . . .  __ ...  ... 660 —
Lakbérekből ... __ ...  . . .  — — 17500* —
Kártyadíjakból.-. — ' .. .  ... — — 82389 —
Br. Laffert-alapítvány kamata ...  . . .  —
T eked íjak_ ...   . . .  .. .  „ ......... 28 —
Étkező-kabin_ ... . . .  __ ...  _ 548 —
Tánczterem ... . . .  .. .  .. .  ... . . .  100 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetése... ... 2164 71
Hadikölcsönkötvények kamata _ ... 1500 —
Borok eladásából...         40517 ° 4

Tagdíjmegváltásokból . . .        26000 —
Kölcsönvett pénzekből _     100,000 —
Rendkívüliekből _ ... . . .  ... _ 115304 95

Összesen ... .. .  632764 23

* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.



1 5 5

I I .

K iadások a z  1919. évben.

kor. fill.
I. Szállásbér . . .  . . .  .. .  . . .  ... I42OO* —

II. Tiszti fizetések és lakbér .. . 2 3 5 0 0 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. .... 1 5 1 5 0 4 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata 5 4 2 7 9 0

V. Komornok házi kiadásai... ... 1962 8 3
VI. Hirlapok és folyóiratok. ... 7808 4 r

VII. Könyvek vétele és bekötése ... 3 6 8 3 25
VIII. írószerek és papiros .. .  ... 5206 —

IX. Villanyvilágítás... . . .  . . .  ... 2 0 9 3 5 80
X. Fa-, szén-, coax- és légszeszfütés 54927 28

XI. Kártyák vétele_ ... .. .  ... 4 7 9 3 1 60
XII. Vízdíj .. .  . . .  .. .  ... 2412 65

XIII. Adók és illetékek .. .  . . .  .. . 66965 28
XIV. Épület és felszerelések karban-

tartása ...  .. .  . . .  . . .  ... 4 3 9 9 2 61
XV. Nyomtatványokra... . . .  ... I2350 —

Átvitel ... 462807 61

* Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be
vételt vagy kiadást nem képvisel.
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kor. fill.
Áthozat ... 462807 6l

XVI. Beruházások és szerzeményekre —
XVII. Jótékony- ésculturálisczélokra 17 I IO —

XVIII. Munkásbiztosítás .. .  ... ... Il86 3 3
XIX. Törvénykezés és levelezés ... 9 3 2 77

XX. Operaszínháznak elővételi
díjban _ ... __ __ ... i 82I —

XXI. Nemzeti színháznak ... ... 1 3 9 5
XXII. Vígszínháznak elővételi díjban 80O —

XXIII. Városi Színháznak « « — —

XXIV. Kegy- és nyugdíjakra Ö635
XXV. É pület és felszerelések bizto- •

sítása ...  . . .  .......... . ... 2 0 3 9 31
XXVI. Vendéglős kárpótlása... ... 9056 —

XXVII. Tagdíj váltsági kamatok elszá-
molása ...  _ ... ... 2I0Ö* —

XXVIII. A nyugdíjalapra értékp. ioooof — -
XXIX. Borok vételére _ ... ... 19198 52

XXX. Jövőbeni újításokra ............ — —
XXXI. Vegyesekre ... _ ... ... 32362 13

XXXII. Rendkívüliekre ...  ... 35090 7 8

Összesen_ 10000 592540 4 5

* ßzämadäsi keresztülvitel 
t 6% Hadikölcsönkötvényekben.



i57

. HL

IQH) deczem ber 3 i- ig  m a ra d t hátralékok.

kor. fill.

Tagdíj-hátralék 19 18-ról. ._ .. .  . . .  ^.. 4 O O ----

T agdíj -h átralékok 1919-ről _ ... 3 0 7 0 4  —

Hadikölcsönkötv. kamatai . . .  .. .  _ l 6 0 0  —

Összesen . . .  . . .  32904 —

Ö sszehasonlítás.

Az 1919. évi összes bevétel.__   ... 632764 23
Az 1919. évi összes kiadás. ... ... 592540 45
Az 1920. évre átviendő pénztári ma

radvány ... _ ... _ . . . . .  ... 40223 78
és 50.000 K n. é. 6%-os M. Hadikölcsönköt- 
vény, a Magy. Alt. Takarékpénztár kezelése alatt.



158

F Ü G G E L É K .

i.

B r . L a f f e r t  A n t a l  a l a p í t v á n y .

Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4%-os Temes- 
Bégavölgyi kötvényekből és 1 drb 35 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-ba'nk betéti könyvből áll.

II.

L e t é t i  k e z e l é s .
kor. fill.

A kisorsolt, de még be nem mutatott,
3 darab egyenkint iooo frtos casinói 
kötvény beváltására, egy bankbetéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 10996 25

Időközi kamatok _ .. .  . . .  221 02
Összesen ...  11217 27

Ez alapot terhelő kiadás nem volt _ — —
Az 1920. évre átviendő maradvány... 11217 27
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III.

Nyugdíjalap.

Készpénz Érték
B evétel: kor. fill. kor. fill.

Az 1918. évi m aradvány...
A közgyűlés d o ta tió ja_
Ezen értékpapírok szelvény

kamata és időközi kamat

I462

1828

—
123850

IOOOO

Összesen... ... 3 2 9 0 1 3 3 8 5 0 —

K ia d á s:
Őrzési díj és ju ta lék ... ... I I 5

Az alap álladéka az 1919. év
végén .. .  _ ... 3 Ö 5 — 13385° —

IV.

Jövőbeni újításokra. k ( n
Az 1918. évi maradvány       105911 —
Időközi kamatok ... __ _ __ . . . 2086 84

Összesen ...  107997 84
Bankkiadások 1919-ben 3108
A Casino kölcsönképen átvett 100000’— 100031 84
Az 1920. évre átviendő m aradvány... 7966 —
Budapest, 1919. deczember hó 31-én.

I lk  Mihály S. k., titkár-pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 40223 K 78 fill, azaz Negyvenezerkettőszáz-



huszonhárom korona 78 fillér készpénzben, a M. Ált. 
Takarékpénztár kezelése alatt 50.000 K. n. é. 6 %  M. 
Hadikölcsön kötvényben, a Casino pénztárától elkülönítve 
vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 3400 K n. é. 
4°/o-os kötvényekben és egy drb 35 K-ról szóló bankbetéti 
könyvben, a be nem mutatott kötvények beváltására szol
gáló alapot egy drb 11217 K 27 fill -ről kiállított bankbetéti 
könyvben, a nyugdíjalap álladékát készpénzben 3290 K, 
továbbá 73400 K 4l/2°/o-os M. Jelzáloghitelbank záloglevélben 
és 60450 K n. é. M. Hadikölcsön kötvényben, végül a 
Jövőbeni újítások állagát 7.966 K készpénzben megállapítván, 
az egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok 
urat felmentendőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1920. évi január hó 19-én.

Biró Lajos s. k.
bizottsági elnök.

i6o

Br. Orczy Andor s. k. D arányi Kálmán  s. k.
bizotts. tagok.
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